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OPENBARE ZITTING 
 

01.01 Goedkeuring verslag openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 27.09.2016. 

01.02 en 
01.03 

De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en de stuurkaart dienstverlening september 
2016. 

01.04 Drie documenten die in 2014 zijn opgemaakt voor de Groep Assistentiewoningen Sint-Anna zijn aange-
past op verzoek van de Zorginspectie:  

 de interne afsprakennota Groep Assistentiewoningen St.-Anna; 

 de overeenkomst voor begunstigde(n) van certificaathouders (in vervanging van de ‘bewonersover-
eenkomst voor het woonrecht en de hulp- en dienstverlening in Groep Assistentiewoningen St.-
Anna’); 

 de overeenkomst voor bewoners (in vervanging van de ‘overeenkomst voor de bewoning en de hulp- 
en dienstverlening in Groep Assistentiewoningen St.-Anna’). 

Het gaat over tekstaanpassingen die de essentie van de overeenkomsten niet wijzigen. 

De raadsleden nemen kennis van de erkenning van de Groep Assistentiewoningen St.-Anna met ingang 
van 01.10.2016 voor onbepaalde duur voor maximaal 40 wooneenheden onder nummer CE3086. 

01.05 Conform het  decreet d.d. 21.12.2012 is Welzijnszorg Kempen in 2014 met zijn “RolMobiel” erkend als 
vervoerder belast met de openbare-dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of 
een ernstig beperkte mobiliteit voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2018. 

Uit een evaluatie van de “RolMobiel” voor 2014-2016 blijkt dat alle vooropgestelde 12 actiepunten wer-
den gerealiseerd.  Het project is succesvol en heeft dank zij de klaverbladfinanciering een gezonde finan-
ciële basis.  Eind 2016 stoppen de provinciale subsidies.  De RolMobiel is dus een grote meerwaarde voor 
personen met een ernstige mobiliteitsbeperking. 

Welzijnszorg Kempen vraagt de participerende gemeentes om de RolMobiel te ondersteunen met een 
solidariteitsbijdrage van 0,25 euro per inwoner, te indexeren vanaf 2018 voor een periode van 3 jaar 
(2017 – 2019). 

De thuiszorgdiensten adviseren aan de raad om in te gaan op het verzoek, op voorwaarde dat deze ver-
voersdienst geen nadeel berokkent aan de werking van onze minder-mobielencentrale.  

02.01 De raad voor maatschappelijk welzijn heeft eind 2014 de wijze van opname van de responsabiliserings-
bijdrage in het meerjarenplan 2014-2019 vastgelegd als tussenkomst in het relanceplan van het zieken-
huis.  Het gaat over een bijdrage voor de vastbenoemde personeelsleden van het AZ Herentals die bij de 
verzelfstandiging in 2010 door het OCMW zijn gedetacheerd naar het ziekenhuis.  De factuur voor het 
jaar 2015 bedraagt 954.259,94 euro, wat bijna 100.000 euro meer is dan geraamd. 

Er is voorgesteld om, net als verleden jaar, het tekort bijkomend ten laste te leggen van stad en OCMW 
met behoud van de afgesproken 2/3de – 1/3de verdeelsleutel.  Dit is het laatste jaar dat er door het 
lokaal bestuur een tussenkomst in het relanceplan van het ziekenhuis is voorzien. 

03.01 Er bestaan sinds vorig jaar niet enkel budgetmeters voor elektriciteit, maar ook voor aardgas.  Het ver-
schil is dat er bij gas  geen minimale levering kan worden gegarandeerd.  Wie dus niet oplaadt en ook zijn 
noodkrediet heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat de budgetmeterkaart opnieuw wordt opgela-
den.   Om te vermijden dat mensen die niet de middelen hebben om op te laden, in de winter zonder 
verwarming zitten, voorziet de Vlaamse Regering dat de OCMW’s aan de behoeftigen een beperkte fi-
nanciële steun kunnen toekennen om op te laden. Deze financiële steun staat voor een minimale hoe-
veelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. Deze tussenkomst wordt vastgelegd aan de hand van 
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een tabel en staat voor 60% van een minimaal verbruik. Het systeem werkt via halfmaandelijkse opladin-
gen van de budgetmeterkaart.  Het OCMW kan 70% van de tussenkomst recupereren bij de distributie-
netbeheerder. 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft vorig jaar beslist om dit systeem toe te passen en beslist nu 
om dit opnieuw goed te keuren en om het systeem zo ruim mogelijk bekend te maken bij het publiek. 

04.01 De keuken van woonzorgcentrum Sint-Anna – die zich in het oude gedeelte van het gebouw bevindt - 
moet wordt gerenoveerd.  Voor deze verbouwing moet de raad voor maatschappelijk welzijn een bouw-
aanvraag indienen. 

04.02 Het OCMW verbouwt – samen met NV Eigen Haard – de tweede fase van het project Sancta Maria.  Voor 
dit project moeten infrastructuurwerken worden gegund met een openbare aanbesteding.  De procedu-
re verloopt via VMSW.  De infrastructuurwerken worden geraamd op ruim 800.000 euro (btw incl.) in 
totaal, waarvan ruim 180.000 euro ten laste komt van het OCMW. 

05.01 De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in juni het bijzonder bestek goedgekeurd voor het aangaan 
van leningen ter financiering van het bestuur.  De raadsleden nemen kennis van de offertes en voorge-
stelde simulaties en gunnen de leningen conform de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het for-
meel en materieel nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes. 

05.02 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging 2016/1 en de aanpassing meerjarenplan 
2016-2019/1 vast.  De gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd. 

 
GESLOTEN ZITTING 
 

06.01 tot en met 09.01. 
 

Voor meer info mag u mailen naar voorzitter@ocmwherentals.be of info@ocmwherentals.be  
 

 

 
Er zijn nog 5 assistentiewoningen te huur.  

Meer info: www.ocmwherentals.be., 014-24 89 02  
of ingegommers@ocmwherentals.be  
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