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OPENBARE ZITTING 
 

01.01 Goedkeuring verslag openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 22 no-
vember  2016. 

01.02  

01.03 

De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en van de stuurkaart dienstverlening 
november 2016 en  personeel 3de kwartaal 2016. 

01.04 De raadsleden nemen kennis van het herstelplan van de vzw BosKat en beslissen over de ver-
lenging van de borgstelling voor de straigth loan voor 2017. 

02.01 Welzijnszorg Kempen heeft de openbare woonzorgcentra gevraagd om een intentieverklaring 
te ondertekenen 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 mo-
gelijk maken tussen de openbare woonzorgcentra van de Kempen met als doelstelling: schaal-
voordelen, strategische meerwaarde en zorginhoudelijke versterking. 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert positief over de intentieverklaring tot 
het oprichten van een Zorgvereniging Kempen, maar wil benadrukken dat de lokale autonomie 
en beleidskeuzes ten aanzien van het woonzorgcentrum behouden blijven. 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bereid om aan de verdere vormgeving van de Zorgver-
eniging Kempen te participeren en zal de effectieve participatie aan de Zorgvereniging Kempen 
ernstig overwegen.  Herentals zal dus de intentieverklaring ondertekenen, maar zal aan Wel-
zijnszorg Kempen laten weten dat de lokale autonomie en beleidskeuzes ten aanzien van het 
woonzorgcentrum moeten behouden blijven. 

03.01 Het huurcontract voor de telefooncentrale loopt ten einde op 31.12.2016 en zal worden ver-
lengd met 3 jaar.  De centrale krijgt ook een grondige upgrade. 

04.01 De Vlaamse overheid heeft een oproep gedaan m.b.t. de regierol op het vlak van de sociale 
economie.  Deze regierol biedt de lokale besturen de mogelijkheid om de sociale economie in 
de Middenkempen te versterken en te verbreden.  Er hangt een subsidie van 50.000 euro per 
jaar aan vast voor de jaren 2017, 2018 en 2019 indien de aanvraag goedgekeurd wordt en de 
aanvraag ingediend wordt voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 80.000 tot 
150.000 inwoners. 

De beleidsgroep van ISOM heeft gunstig advies gegeven om vanuit hun intergemeentelijk sa-
menwerkingsverband de financiële en operationele uitvoering van de regierol op zich te ne-
men.  Stad en OCMW Herentals zullen optreden als respectievelijk beherende gemeente en 
promotor en zullen beiden de doelstellingen, actieplannen, acties en budget opnemen in hun 
meerjarenplanning. 

05.01 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een definitieve beslissing over de verkoop van 
een deel van perceel Herentals 1 E-39/B aan Lenteheide in Herentals aan Aquafin. 

06.01 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aanpassing 2017/1 vast van het meerjarenplan 
2014-2019 .  De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet. 

06.02 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het budget 2017 vast met een vastgestelde ge-
meentelijke bijdrage t.b.v. 4.508.868,00 euro, een positief kasresultaat van1.210.762,00 euro 
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en een negatieve autofinancieringsmarge t.b.v. 477.603,00 euro.  De autofinancieringsmarge is 
wel positief in het geheel van de meerjarenplanning. 

 
GESLOTEN ZITTING 
 

07.01 tot en met 08.06 
 
Voor meer info mag u mailen naar voorzitter@ocmwherentals.be of info@ocmwherentals.be  
 
 

 

 

Het OCMW-bestuur en alle OCMW-medewerkers  
wensen u prettige feesten en een gelukkig 2017. 
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