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De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de raadzaal van het administratief cen-
trum aan de Augustijnenlaan 30. 
 

OPENBARE ZITTING 

01.01 Het verslag van de  openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24 
april 2018 wordt goedgekeurd. 

01.02 De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en de stuurkaarten personeel en 
dienstverlening en de financiële kwartaalrapportage van het 1e kwartaal 2018. 

01.03 De raad duidt een vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van Cipal van 5 
juni 2018. 

01.04 Overname aandelen Eigen Haard 

NV Eigen Haard gaat fuseren met sociale huisvestingsmaatschappij Heibloem Olen. 
OCMW Herentals heeft aandelen van NV Eigen Haard. 

Er moet pariteit zijn in de aandelen van de openbare besturen.  Om deze pariteit te cre-
eren, moeten OCMW en stad samen 21.800 aandelen bezitten, evenveel als het OCMW 
en de gemeente Olen. Er moeten daarom aandelen bijgekocht worden om tot deze pari-
teit te komen. Het OCMW zal aandelen overkopen van een privé partner. 

02.01 Aanpassing opnamecontract en huishoudelijk reglement woonzorgcentrum Sint-Anna  

De kinébehandelingen worden voortaan gegeven volgens doktersvoorschrift. Er wordt 
getracht om deze behandelingen zoveel mogelijk in huis en door eigen kinesisten te ge-
ven. Deze aanpassing wordt opgenomen in het contract en huishoudelijk reglement.. 

02.02 Samenaankoop leveren van geneesmiddelen en (wond)verzorgingsproducten 

De huidige procedure voor levering van geneesmiddelen en wondverzorgingsproducten 
loopt af eind juni 2018. De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de 
tijdelijke verlenging van het huidige contract en aan het bestek en voorwaarden van de 
samenaankoop voor geneesmiddelen en verzorgingsproducten. OCMW Westerlo zal op-
treden als aankoopcentrale.  

Het aandeel van woonzorgcentrum Sint-Anna wordt geraamd op 61.300 euro per jaar of 
245.200 euro inclusief btw voor de opdracht over de volledige vier jaar vanaf 1 januari 
2019. 

02.03 Raamovereenkomst actieve en passieve tilliften 

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan een onderhandelingsproce-
dure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Raamovereenkomst actieve 
en passieve tilliften” voor het woonzorgcentrum Sint-Anna. 

03.01 Schenking benefietconcert Della Bosiers 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 7 mei in de Lakenhal de opbrengst in ont-
vangst genomen van het jubileumconcert "Della BOSIERS, 50 jaar onderweg" dat plaats-
vond op 23 december 2017.  Het geld is bestemd voor het kunstproject “Kunst om niet te 
vergeten” voor personen met dementie. Dit is een initiatief van de werkgroep dementie-
vriendelijk Herentals, een samenwerking tussen dienstencentrum Convent 2 en de stede-
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lijke academie voor beeldende kunsten. Het bedrag van 5.037 euro zal worden aange-
wend voor diverse projecten en initiatieven voor personen met dementie en hun mantel-
zorgers. Eén voorbeeld is het drukwerk van het fotoboek ‘Herentals vroeger en nu’.  

Schenkingen kunnen enkel door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aanvaard. 

04.01 Erfpacht Begijnhof 16 

Nu het dienstencentrum is verhuisd naar de Augustijnenlaan 26/1 komt de woning Be-
gijnhof 16 vrij.  

De raad voor maatschappelijk welzijn legde in 2003 de beginselverklaring vast over de be-
scherming en bestemming van het begijnhof, waarin onder andere is bepaald dat het be-
gijnhof een eigentijdse en gemengde woonfunctie moet krijgen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een principebeslissing over de erfpachtver-
lening. De praktische afspraken en datum van de openbare toewijzing worden in een vol-
gende raadszitting vastgelegd. 

05.01 Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2017 

De jaarrekening en het jaarverslag 2017 worden ter goedkeuring aan de raad voor maat-
schappelijk welzijn voorgelegd als volgt: 

 Het exploitatieresultaat van het boekjaar: 663.064 euro 

 het budgettaire resultaat van het boekjaar: -1.407.228,00 euro 

 het gecumuleerd budgettaire resultaat: 4.485.725,00 euro 

 het resultaat op kasbasis: 4.485.725,00 euro 

 het overschot op de autofinancieringsmarge: 459.674,00 euro 

 de geconsolideerde balans per 31 december 2017 wordt afgesloten, aangevend in de 
activa en de passiva een totaal van  118.030.501,00 euro. 

 

GESLOTEN ZITTING 
06.01 tot en met 08.01 
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