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OPENBARE ZITTING 

01.01 Goedkeuring verslag openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  
d.d. 28 februari 2017 

01.02 en 
01.03 

De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en van de stuurkaart dienstverlening 
februari 2017. 

01.04 De raadsleden nemen kennis van het jaarlijks rapport van de secretaris over de organisatie en 
de werking van het interne controlesysteem.  

02.01 De 7 OCMW’s van ISOM1 - waaronder ook Herentals – nemen deel aan een project van CGG2 
Kempen.  Dit project beidt psychologische ondersteuning aan sociale diensten, zowel ten be-
hoeve van de cliënten als van de maatschappelijk werkers.  De totale jaarlijkse kost van het 
project wordt geraamd op 81.000,00 euro en zou voor Herentals een bijdrage van 20.245,89 
euro betekenen.  De psycholoog komt één dag per week naar Herentals en heeft haar kantoor 
in de gebouwen van de sociale dienst.  

De samenwerkingsovereenkomst met CGG wordt voorgelegd aan de raadsleden. 

03.01 De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2016 van de dienst schuldbemiddeling.   Na 
goedkeuring wordt het verslag voorgelegd aan de Afdeling Welzijn en Samenleving van het 
Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

04.01 Het OCMW is in 2013 toegetreden tot de Dienst Aangepast Vervoer die georganiseerd wordt 
door Welzijnszorg Kempen.  Er is voor de DAV een reglement uitgewerkt dat wordt toege-
voegd aan de “normen steun- en dienstverlening”. 

05.01 De raadsleden nemen een definitief besluit over de verkoop van percelen grond aan de  
Herenthoutseweg aan Garage Peeters. 

 
 

GESLOTEN ZITTING 
06.01 tot en met 08.01 

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

 
MEER NIEUWS UIT HET OCMW 

 Gratis infosessie “rondkomen met je budget, zo doe je dat” op 28 maart 2017 van 18.30 tot 20.30 uur 
in Ontmoetingsruimte De Cirkel in campus Spiegelfabriek aan de Lierseweg 132 in Herentals.   
Inschrijven: liezevalenberghs@ocmwherentals.be  

 Gratis vormingen over “wegwijs in facebook, antivirus en cloud” in samenwerking met studenten van 
de Thomas More Hogeschool uit Geel.  Op 3, 6 en 7 april in de voormiddag in openbaar computerlokaal 
’t Peeseeke in campus Spiegelfabriek aan de Lierseweg 132 in Herentals.   
Inschrijven bij  liezevalenberghs@ocmwherentals.be. 

                                                           
1 Intergemeentelijke samenwerking OCMW’s Middenkempen: Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen en 

Vorselaar 
2 Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
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