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1. Goedkeuring van de definitie ‘dagelijks bestuur’.
2. Goedkeuring beleidsverklaring welzijn op het werk voor de periode 2019-2024.
3. Goedkeuring globaal preventieplan periode 2019-2024 en goedkeuring jaarlijks
actieplan 2020.
4. Eerstelijnszone Noorderkempen: bekrachtiging van het besluit van het vast
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het beleidsplan 2020-2021 en toekenning van het vertegenwoordigingsmandaat
voor de zorgraad.
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VERSLAG
=========

OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VAN DE DEFINITIE DAGELIJKS BESTUUR.

De voorzitter geeft toelichting bij dit agendapunt.
Raadslid Inneke Bosmans (Open VLD) vraagt of de definitie dagelijks bestuur wettelijk bepaald
is of door de gemeente zelf werd ingevuld.
De voorzitter antwoordt dat in het Decreet Lokaal Bestuur voorzien is dat de gemeenteraad
beslist wat er onder dagelijks bestuur wordt verstaan. De besturen richten zich hiervoor op de
drempel voor overheidsopdrachten die kunnen geplaatst worden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel
41, tweede lid, 9° dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van wat
onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan en het artikel 41, tweede lid, 10°
dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure
en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht past
binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’, vermeld in punt 9°, waarvoor het college bevoegd is;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten;
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;
Gelet op het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur, dat het aangewezen is
om het begrip ‘dagelijks bestuur’ te herdefiniëren; dat gemeente en OCMW best dezelfde
definitie van het begrip ‘dagelijks bestuur’ gebruiken, dit om de interne werking te
vereenvoudigen en optimaliseren; dat naast deze delegatie overheidsopdrachten ook
nominatief aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2
september 2019;
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Gehoord de voorzitter;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
ja
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de omschrijving van het begrip ‘dagelijks bestuur’
zoals hieronder voorgesteld goed:
Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.
§1. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het college:
− Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten
met financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.
− Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten
met financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het
bedrag de op dat moment geldende, bij koninklijk besluit vastgestelde, grens voor
het voeren van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
niet overschrijdt (momenteel € 144 000 excl. BTW voor leveringen, werken en de
meeste diensten en € 750 000 excl. BTW voor sociale en specifieke diensten
bepaald in de wet).
§2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het college bevoegd is: alle
beslissingen met betrekking tot het aanbrengen van wijzigingen aan een lopende
overheidsopdracht genomen in toepassing van artikel 37 en 38 van het koninklijk besluit van
14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en latere wijzigingen.
§3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig
artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het college om op eigen
initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen
in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de
huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het college zich hierbij
beroept op de bepalingen van het artikel 56 §4 en het artikel 269 van het decreet lokaal
bestuur.
Leningen
Onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt eveneens begrepen de bevoegdheid voor het
aangaan van leningen of het nemen van de besluiten waarbij de financiële lasten van de
opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een kortere of gelijke
periode.
Art. 2.De vorige raadsbeslissing betreffende de goedkeuring van de omschrijving van het begrip
‘dagelijks bestuur’, wordt opgeheven.
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2.

GOEDKEURING BELEIDSVERKLARING WELZIJN OP HET WERK VOOR DE
PERIODE 2019-2024.

De voorzitter licht dit agendapunt toe.
Raadslid Monique Aerts (Groen) geeft een pluim voor wie dit heeft uitgewerkt. Dit is heel veel
werk geweest.
De voorzitter zegt dat dit zeker aan de betreffende medewerkers zal worden doorgegeven.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
Gelet op de Codex over het welzijn op het werk (uitvoeringsbesluiten bij de wet van 4 augustus
1996);
Overwegende dat om een welzijnsbeleid vorm te geven er een engagement van het bestuur,
de leidinggevenden en medewerkers nodig is; dat het gemeentebestuur van Kalmthout er naar
streeft om een duurzaam personeels- en welzijnsbeleid te ontwikkelen; dat het bestuur er van
overtuigd is dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers van essentieel
belang is; dat in deze organisatie de werknemers als belangrijkste kapitaal worden
beschouwd;
Gelet op het voorstel van het vast bureau in zitting van 4 november 2019 om de
beleidsverklaring over welzijn op het werk voor de werknemers van het lokaal bestuur
Kalmthout (gemeente én OCMW) ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Gehoord de voorzitter;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
ja
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de beleidsverklaring over welzijn op het werk voor
de periode 2019-2024 als volgt goed:
“Lokaal bestuur Kalmthout streeft naar een duurzaam personeels- en welzijnsbeleid en is
ervan overtuigd dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers van
essentieel belang is. In onze organisatie zijn werknemers het belangrijkste kapitaal.
Het bestuur verbindt er zich dan ook toe planmatig en op een dynamische wijze, een
welzijnsbeleid uit te bouwen dat zich kan integreren in een globaal kwaliteitszorgsysteem.
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Hiertoe wordt een globaal preventieplan opgemaakt voor een termijn lopende tot het einde van
de huidige legislatuur.
Op deze manier kan een concreet preventiebeleid ‘Welzijn op het Werk’ gevoerd worden dat
als doel heeft om het welzijn van alle werknemers van onze organisatie te bevorderen, en dit
op verschillende domeinen van de welzijnswetgeving, zijnde:
• organisatie
• risico’s op het werk
• risico’s nieuwe en bijzondere werknemers
• gezondheid
• veiligheid
• psychosociaal welzijn
• arbeidshygiëne
• ergonomie
• noodsituaties
Om dit beleid vorm te geven is er engagement nodig van zowel bestuur, leidinggevenden als
medewerkers.
Het bestuur zorgt voor de nodige actieve ondersteuning en budgetten om de gestelde doelen
te kunnen verwezenlijken. Leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen
voor een gezonde en veilige werkomgeving en dienen de nodige opleidingen en middelen
hiervoor te krijgen. Werknemers dienen de nodige inlichtingen te krijgen en zich aan de
voorschriften te houden.
Wettelijke verplichtingen behoeven geen discussie, enkel uitvoering. Vastgestelde inbreuken
op de wetgeving dienen zo snel mogelijk weggewerkt te worden.
Er wordt een preventie-cel binnen lokaal bestuur Kalmthout opgericht die 4x/jaar bijeenkomt
en die bestaat uit volgende functies: diensthoofd openbare werken, patrimoniumbeheerder,
diensthoofd personeel, interne preventieadviseur Preventie en Bescherming op het Werk. Zij
zullen de voortgang van het globaal preventieplan en jaarlijks actieplan actief bewaken en
diverse aspecten binnen het welzijnsbeleid bespreken. Afhankelijk van de te bespreken
thema’s zullen eventueel leidinggevenden of externe partners of actoren uitgenodigd worden
om deel te nemen aan deze vergaderingen.”

3.

HET GOEDKEUREN VAN HET GLOBAAL PREVENTIEPLAN VOOR DE PERIODE
2019-2024 EN JAARLIJKS ACTIEPLAN 2020 VAN HET GLOBAAL
PREVENTIEPLAN.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
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Gelet op de Codex over het Welzijn op het Werk (uitvoeringsbesluiten wet van 4 augustus
1996);
Overwegende dat de werkgever dient te zorgen voor een structurele en planmatige aanpak
van de preventie in zijn onderneming door middel van een dynamisch
risicobeheersingssysteem;
Overwegende dat dit systeem zijn toepassing vindt in een globaal preventie-actieplan;
Overwegende dat dit een schriftelijk document is waarin de te ontwikkelen en toe te passen
preventieactiviteiten worden geprogrammeerd voor een termijn van vijf jaar. Er wordt gekozen
om het preventieplan te laten lopen met het politiek ambtstermijn van 6 jaar. Bij elk nieuw
politiek beleid zal ook een nieuwe beleidsverklaring welzijn op het werk van toepassing zijn.
Overwegende dat het globaal preventieplan wordt opgesteld door de werkgever in overleg met
de leden van de hiërarchische lijn, de eigen interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat een jaarlijks actieplan dient te worden opgesteld ter bevordering van het
welzijn op het werk, voor het volgende dienstjaar, zijnde 2020;
Overwegende dat dit jaarlijks actieplan is gesteund op het globaal preventieplan en schriftelijk
wordt vastgelegd. Het jaarlijks actieplan bepaalt:
1. de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend
dienstjaar
2. de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
3. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
4. de eventuele aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal
preventieplan.
Gelet op het positief advies van het syndicaal onderhandelingscomité van 13 november 2019;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem

ja

Besluit
Artikel 1 :Het goedkeuren van het globaal preventieplan voor de periode 2019-2024 voor het lokaal
bestuur Kalmthout (gemeente en OCMW).
Art. 2:Het goedkeuren van het jaarlijks actieplan 2020 van het globaal preventieplan.

4.

EERSTELIJNSZONE NOORDERKEMPEN: BEKRACHTIGING VAN HET BESLUIT
VAN HET VAST BUREAU IN ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2019 OVER DE
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GOEDKEURING VAN DE STATUTEN ÉN HET BELEIDSPLAN 2020-2021 EN
TOEKENNING VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSMANDAAT VOOR DE
ZORGRAAD.
Raadslid Inga Verhaert (sp.a) merkt op dat in de voorbereidende teksten op een bepaalde
plaats ‘eerstelijnszonde’ staat in plaats van ‘eerstelijnszone’. Dit zal worden aangepast.
Raadslid Monique Aerts (Groen) zegt dat ze blij is dat de eerstelijnszorg breder dan de
gemeentegrenzen wordt opgenomen en dat niet iedereen op eilandjes blijft werken, maar
eindelijk met zijn allen aan de kar trekt. De maatschappij heeft dit heel erg nodig. De Vlaamse
Overheid heeft hierin het voortouw genomen en dit verplichtgemaakt. De vraag is of er
bijkomende middelen voor zorg zullen worden voorzien want de budgetten van elke
zorgvoorziening zijn krap. Als daar niets tegenover staat, dan houden mensen dat niet vol.
Vrijwilligers kunnen dit niet allemaal blijven trekken. Ze hoopt hiervoor op gepaste budgetten.
De voorzitter meldt dat collega-raadslid Cindy De Roeve de leiding neemt over de
eerstelijnszone Noorderkempen.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de organieke wet betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976;
Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie
aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden
en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie
van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de
eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse
regering;
Overwegende dat momenteel de eerste lijn in Vlaanderen gefragmenteerd is en onvoldoende
voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren
aan personen met een chronische zorgnood; dat de Vlaamse regering daarom de eerste lijn
in Vlaanderen wil versterken zodat zij de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke,
effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg waar de burger centraal staat en die
toegankelijk is voor iedereen;
Overwegende dat de eerstelijnszone één van de aspecten is in de hervorming van de eerste
lijn in Vlaanderen; dat een eerstelijnszone een geografisch afgebakend gebied is, gevormd
door één of meerdere gemeenten en aangestuurd door een zorgraad; dat veranderteams het
proces bij het opstarten en vormgeven van eerstelijnszones begeleiden;
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Gelet op het feit dat een zorgraad een geformaliseerd samenwerkingsverband is dat binnen
haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de
ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; dat de zorgraad prioritaire opdrachten krijgt,
met name:
− Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen;
− Het lokaal sociaal beleid ondersteunen;
− Stimuleren van kringwerking;
− Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren;
− Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen;
Overwegende dat de samenstelling van de zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit
verschillende clusters:
− Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het
Kind;
− Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg,
de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de
centra voor algemeen welzijnswerk;
− Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de
thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de
podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch
psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen
artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid
kinderen en jongeren;
− Verenigingen personen met zorg-e n ondersteuningsvraag en vereniging van
gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels);
− Anderen bijvoorbeeld personen met een handicap, ziekenhuis, ... (maximum 4 zetels);
Overwegende dat de lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol
binnen het lokaal sociaal beleid; dat zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een
mandataris kan zetelen in de zorgraad; dat de VVSG aanbeveelt om in de vertegenwoordiging
rekening te houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat men linken kan
leggen naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken,
onderwijs en vrije tijd;
Overwegende dat de lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol
(woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg); dat voor de invulling van
deze cluster afspraken nodig zijn met de andere welzijnsactoren; dat alhoewel de sociale
diensten van het OCMW niet expliciet zijn opgenomen bij de samenstelling van de cluster
welzijn is het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te behouden;
Overwegende dat personen die worden afgevaardigd, worden geacht de nodige tijd te
investeren in de zorgraad; dat het in beide clusters belangrijk is om het eigen bestuur te
overstijgen en te spreken namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is
(bijvoorbeeld namens de sector gezinszorg);
Overwegende het belang van deelname aan de zorgraad; dat het er naar uit ziet dat de
zorgraad naar de toekomst toe een belangrijk orgaan wordt; dat de zorgraad het lokaal bestuur
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zal kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder andere via de
brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid; dat een goede samenwerking tussen de
verschillende betrokkenen niet alleen zorgt voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden
maar eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt; dat via de deelname aan de
zorgraad de andere aanwezigen de gemeente en het OCMW leren kennen waardoor de
drempels dalen; dat door het netwerk via de zorgraad het vanuit het lokaal bestuur
gemakkelijker is om het lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen; dat
Vlaamse gesubsidieerde projecten steeds meer de eerstelijnszone als uitvalsbasis krijgen; Dat
naar programmatie toe het niet ondenkbaar is dat de eerstelijnszone voor bepaalde
voorzieningen als vertrekbasis zal worden gebruikt;
Overwegende dat tot op heden er een voorlopige zorgraad is die de voorbereidingen heeft
getroffen voor de vorming van een zorgraad en de voorbereiding tot oprichting van de vzw
Eerstelijnszone Noorderkempen; dat binnen deze voorlopige zorgraad vijf plaatsen zijn
voorzien voor de cluster lokale besturen, dus voor elke gemeente één plaats; dat het college
van burgemeester en schepenen in zitting van 13 mei 2019 Greet Buysen, adjunctalgemeendirecteur, aanstelde als vertegenwoordiger lokaal bestuur in de voorlopige zorgraad;
dat voor de voorlopige zorgraad ook één afgevaardigde voor de ganse eerstelijnszone namens
de dienstencentra, één afgevaardigde voor de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
en één afgevaardigde namens de sociale diensten werd aangesteld; dat het college van
burgemeester en schepenen, met akkoord van de andere lokale besturen van de
eerstelijnszone, in zitting van 13 mei 2019 de hoofdmaatschappelijk werker Kristien Van
Holderbeke als vertegenwoordiger voor de hele zorgregio voor de sociale diensten aanstelde;
dat de heer Theo Verbist, afdelingshoofd ouderenzorg Brasschaat, werd aangesteld als
vertegenwoordiger lokale dienstencentra van de eerstelijnszone en de heer Lode Draelants
(regiodirecteur Antwerpen Familiehulp vzw) als vertegenwoordiger van de diensten gezinszorg
en aanvullende thuiszorg;
Overwegende dat de huidige voorlopige zorgraad een formeel erkenningsdossier voor de
erkenning van de zorgraad dient in te dienen tegen uiterlijk 31 december 2019; dat om een
erkenning als zorgraad, en bijhorende subsidie, te krijgen dient de voorlopige zorgraad een
beleidsplan met strategische invulling van de opdrachten voor de volgende twee werkingsjaren
op te maken en bij de erkenningsaanvraag toe te voegen;
Overwegende dat de vertegenwoordigers binnen de cluster lokale besturen dienen vanuit het
lokaal bestuur het juiste mandaat en de ruimte te krijgen om een actieve rol op te nemen in de
zorgraad.
Overwegende dat deze kandidaten voldoende bijdrage hebben vanuit WWOL (wonen-werkenonderwijs-leven) met kennis en betrokkenheid in het Huis van het Kind; dat deze cluster een
breed perspectief van alle levensdomeinen omvat;
Overwegende dat een nauwe samenwerking tussen de zorgraad en de lokale besturen van
belang is voor bijvoorbeeld bepaalde acties die binnen de zorgraad afgesproken worden,
zullen door de lokale besturen meegenomen moeten worden naar hun gemeentebestuur om
daar de actie te laten valideren;
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Overwegende dat het regionaal zorgstrategisch plan Samen ZorgKrachtig wordt geïntegreerd
in de werking van de eerstelijnszone;
Overwegende dat voor de zorgregio voor de sociale diensten OCMW het voorstel blijft dat de
hoofdmaatschappelijk werker van Kalmthout wordt aangesteld, voor de dienstencentra de heer
Theo Verbist en voor de diensten gezinszorg- en aanvullende thuiszorg de heer Lode
Draelants; dat dit alles werd afgestemd met de andere besturen en er dus voldoende
gedragenheid is;
Gelet op het feit dat de ontwerpstatuten en het beleidsplan werden opgesteld door de
voorlopige zorgraad waarin lokaal bestuur Kalmthout vertegenwoordigd is;
Overwegende dat het lokaal bestuur in het eerstelijnsdecreet omschreven staat als de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; dat beide raden dus ook
worden gevat;
Gezien de beslissing tot deelname wordt genomen door de gemeenteraad op basis van het
artikel 41, tweede lid, 4° en door de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het artikel
78, tweede lid, 5° van het decreet lokaal bestuur; dat dus ook de beslissingen met betrekking
tot de afvaardiging of inname van standpunten tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en/of
de raad voor maatschappelijk welzijn behoren;
Gezien de documenten gefinaliseerd werden op datum van 21 november 2019 en de
stichtingsvergadering doorgaat in december 2019 werd beslist om de statuten van de vzw
Eerstelijnszone Noorderkempen én het beleidsplan 2020-2021 voor de vzw Eerstelijnszone
Noorderkempen ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen én het vast bureau in zitting van 25 november 2019; dat ook de vertegenwoordigers
van het lokaal bestuur en de cluster welzijn in de zorgraad werden aangeduid door het college
van burgemeester en schepenen in zitting van 25 november 2019; dat nu de beslissingen van
het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de vzw Eerstelijnszone
Noorderkempen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk
welzijn;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
ja
Besluit
Artikel 1.De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau in zitting van
25 november 2019 over de goedkeuring van de statuten van de vzw Eerstelijnszone
Noorderkempen, de goedkeuring van het beleidsplan 2020-2021 van deze vzw én de
toekenning van het vertegenwoordigersmandaat voor de zorgraad.
Art. 2.De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de statuten van de vzw Eerstelijnszone
Noorderkempen goed.
De statuten gaan hierbij integraal als bijlage.
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Art. 3.De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het beleidsplan met strategische invulling van de
opdrachten voor de volgende twee werkingsjaren (2020-2021) voor de vzw Eerstelijnszone
Noorderkempen goed.
Dit beleidsplan gaat hierbij integraal als bijlage.
Art . 4.De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de vertegenwoordiging van het lokaal bestuur en
de cluster welzijn in de zorgraad als volgt goed:
• Greet Buysen (adjunct-algemeendirecteur) als vertegenwoordiger van het lokaal
bestuur;
• Kristien Van Holderbeke (hoofdmaatschappelijkwerker OCMW Kalmthout) als
vertegenwoordiger van de sociale diensten van de OCMW’s van de eerstelijnszone;
• Theo Verbist (afdelingshoofd ouderenzorg Brasschaat) als vertegenwoordiger lokale
dienstencentra van de eerstelijnszone;
• Lode Draelants (regiodirecteur Antwerpen Familiehulp vzw) als vertegenwoordiger van
de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Art. 5.Een kopie van dit besluit wordt voor verder gevolg bezorgd aan de adjunct-algemeendirecteur.

FINANCIËN
5.

GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 VOOR HET GEDEELTE
OCMW.

Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) stelt voor om de bespreking van het meerjarenplan in zijn
geheel te voeren.
De voorzitter zegt dat dit geen probleem is.
Schepen van financiën Maarten De Bock (CD&V) zegt dat in de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn puur formeel het gedeelte OCMW afzonderlijk dient te worden
behandeld. De federale overheid heeft ervoor gezorgd dat het OCMW als aparte
rechtspersoon blijft bestaan. In de praktijk zijn we goed aan het integreren en samenwerken.
Omwille van de formele en wettelijke verplichting dient dit gedeelte nog afzonderlijk
geagendeerd te worden.
De formele beslissing zal worden genomen na het open en dicht verklaren van de zitting van
de gemeenteraad, na bespreking van het gehele meerjarenplan in de gemeenteraad.
De zitting wordt geschorst om 20u27.
De zitting wordt opnieuw geopend om 22u20.
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De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op het besluit van 26 juni 2018 tot de vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheercyclus.
Overwegende dat alle verplichte informatie in het voorgelegde meerjarenplan 2020-2025
vervat zit en meteen ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte dat betrekking heeft op het
OCMW-bestuur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Deze zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de beheers- en beleidscyclus, zoals bepaald in
het decreet lokaal bestuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van alle verplichte schema’s, zoals
bepaald door de Vlaamse Regering;
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW Kalmthout dat besproken
werd tijdens het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking van het meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW tijdens de zitting
van de raadscommissie algemeen beleid van 9 december 2019;
Gelet op de gevoerde bespreking;
Beslissing
Openbare stemming
Unaniem
neen
15 ja-stemmen vanwege Dieter Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers,
Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jan Oerlemans, Ludovica Peeters,
Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Stefanie Van
Looveren en Lukas Jacobs.
9 neen-stemmen vanwege Monique Aerts, Hans De Schepper, Gilles
Delcroix, Jef Duerloo, Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Koen
Vanhees, Inga Verhaert, Inneke Bosmans.
Besluit
Enig artikel:-
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Goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025, voor het gedeelte dat betrekking heeft op het
OCMW-bestuur. Het budgettaire resultaat voor het lokaal bestuur in het meerjarenplan 20202025 is:
Budgettair
resultaat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€6 753 591,92

€4 572 505,41

€2 286 648,97

€1 094 388,60

€ 315 880,77

€4 317 214,27

Autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€1 090 635,02

€1 399 024,98

€1 343 364,77

€1 678 236,70

€1 601 833,76

€1 931 464,29

Art. 2.De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
6.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 25
NOVEMBER 2019 VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het verslag van de vergadering
van 25 november 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.
Openbare stemming met 24 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Dieter Beyers, Hanne
Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt, Hans De
Schepper, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jan
Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus,
Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert,
Inneke Bosmans en Lukas Jacobs.
Het verslag van de vergadering van 25 november 2019 van de raad voor maatschappelijk
welzijn wordt unaniem goedgekeurd.

VARIA
Nihil.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22u21.

De algemeen directeur
Vincent Gabriels

De voorzitter
Lukas Jacobs
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