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OPENBARE ZITTING 
 

01.01 Goedkeuring verslag openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25.10.2016. 

01.02  De raadsleden nemen kennis van de stuurkaart dienstverlening, personeel en financiën oktober 2016. 

01.03 Sociaal Verhuurkantoor ISOM vraagt het OCMW om een extra werkingsbijdrage van 22.278,46 euro 
voor dienstjaar 2017. 

01.04 PWA Herentals heeft bij de start van dienstenbedrijf ’t Gerief 67 aandelen gekocht van de cvso.   Omdat 
de toekomst van PWA’s onduidelijk is, vraagt het PWA aan het OCMW om de aandelen over te nemen 
voor een symbolisch bedrag. 

01.05 De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de agenda van de Algemene vergadering van de dienst-
verlenende vereniging Cipal. 

02.01 De dagprijs van woonzorgcentrum Sint-Anna wordt aangepast aan de index.  Hiermee komt de prijs op 
61,15 euro per dag en per persoon.  Echtparen krijgen korting. 

02.02 Welzijnszorg Kempen heeft de openbare woonzorgcentra gevraagd om een intentieverklaring te onder-
tekenen waarmee ze zich verbinden om zich maximaal in te zetten voor het tot stand komen van een 
Zorgvereniging Kempen.  Deze vereniging moet een intense samenwerking mogelijk maken tussen de 
openbare woonzorgcentra van de Kempen met als doelstelling: schaalvoordelen, strategische meer-
waarde en zorginhoudelijke versterking.  Het engagement is nog niet bindend. 

02.03 De raad voor maatschappelijk welzijn gunt de overheidsopdracht “ophaling, vervoer en verwerking van 
afval” voor het woonzorgcentrum.  

02.04 De dagprijs en de kosten dienstverlening van de Groep Assistentiewoningen Sint-Anna worden geïn-
dexeerd. 

03.01 De diensten van stad en OCMW (uitgezonderd woonzorgcentrum Sint-Anna) worden geïntegreerd.  
Hierdoor is het noodzakelijk om een gezamenlijke arbeidstijdregeling in te voeren. 

03.02 De functiebeschrijving en wervingsvoorwaarden voor “coördinator ISOM” worden aangepast. 

04.01 Het OCMW participeert al sinds 2013 in de Klus- en Verhuisdienst van De Kringwinkel Zuiderkempen.  
De opdrachtverklaring wordt bijgestuurd om beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen en ver-
wachtingen van de OCMW’s en de gebruikers en om het sociale tewerkstellingsproject te kunnen conti-
nueren.  Het OCMW kiest voor een solidariteitsbijdrage en variabele bijdrage aan de Klus- en Verhuis-
dienst waardoor de klanten van Herentals kunnen genieten van een voordelig uurtarief voor doelgroe-
pen. 

04.02 In 2012 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de ondersteuning goed van de regionale dienst 
collectieve schuldenregeling van Welzijnszorg Kempen.  Dat driejarige engagement wordt verlengd.   
Hiermee onderschrijft het OCMW onder andere de noodzaak van versterking van de Regionale Dienst 
Collectieve Schuldenregeling met een halftijdse juridisch assistent. 

05.01 Het OCMW verkoopt percelen Herentals 2 sectie D 949/a, 950/a en 951/d, gelegen langs de He-
renthoutseweg te Herentals met een totale oppervlakte van 2ha 15a 76ca uit de hand.  De opbrengst 
van deze verkoop (720.000,00 euro) wordt opnieuw geïnvesteerd. 

05.02 Het OCMW verkoopt het perceel Herentals 1 B 67/a gelegen aan de Watervoort in Herentals uit de 
hand voor een bedrag van 107.500 euro (excl. Kosten). 
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GESLOTEN ZITTING 
 

06.01 tot en met 08.01 
 

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

 

 
Er zijn nog grote assistentiewoningen (met één en twee slaapkamers) 

te huur in Sint-Anna.   
Meer info: www.ocmwherentals.be., 014-24 89 02  

of ingegommers@ocmwherentals.be  
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