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OPENBARE ZITTING 
 

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

01.02 De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en van de stuurkaarten dienstverlening 
van maart 2017 en personeel van het 4de kwartaal 2016. 

01.03 Het OCMW neemt van PWA Herentals 67 aandelen over van dienstenchequebedrijf ’t Gerief 
cvba-vso.  PWA heeft deze aandelen gekocht bij de start van ’t Gerief, maar had nooit de be-
doeling blijvend aandeelhouder te zijn.  

01.04 De raadsleden duiden een lid aan om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene ver-
gadering van IOK op 16 mei 2017. 

01.05 Voor de bewoning van de assistentiewoningen van Groep Assistentiewoningen Sint-Anna zijn 
er overeenkomsten opgesteld voor de bewoners en voor de begunstigden van de certificaat-
houders.  Er worden een aantal zaken verduidelijkt en de wooncomponent die in de dagprijs 
vervat zit, wordt nu expliciet apart vermeld.  Dit gebeurt op vraag van het Agentschap Wonen-
Vlaanderen zodat zij kunnen nagaan of de huurders recht hebben op een tegemoetkoming in 
de huurprijs. 

02.01 De raadsleden stellen de gunningsprocedure, lastvoorwaarden en selectieleiddraad vast voor 
de aanstelling van een extern management voor de keuken van woonzorgcentrum Sint-Anna. 

03.01 Het OCMW voert – in navolging van het stadsbestuur – een middelenbeleid in. Er wordt ge-
streefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen een efficiënte organisatie.  Dit kan en-
kel wanneer medewerkers optimaal functioneren en hun veiligheid, gezondheid en welzijn ge-
waarborgd zijn.  Met deze doelstelling zijn gebruik en misbruik van alcohol, drugs en in be-
paalde gevallen medicatie onverenigbaar.  In het arbeidsreglement worden hiervoor duidelijke 
afspraken en regels geformuleerd. 

04.01 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een definitief besluit over de openbare verkoop 
van een perceel grond aan Wolfstee. 

04.02 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een definitief besluit over de verkoop van een 
perceel grond aan Stadsveld aan NV Eigen Haard. 

 Toegevoegd agendapunt op vraag van raadslid Pieter Laureys – Stand van zaken beheerplan 
Begijnhof 

 

GESLOTEN ZITTING 
 
05.01 tot en met 07.01 

 
Voor meer info mag u mailen naar voorzitter@ocmwherentals.be of info@ocmwherentals.be  
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MEER NIEUWS UIT HET OCMW 

 Dinsdag 18 april organiseert Huis van het Kind Middenkempen een infoavond voor onthaalouders, me-
dewerkers van crèches en IBO-initiatieven en kleuterleerkrachten.  Onderwerp is “binnenkort naar de 
kleuterschool?!”.  Locatie: zolder oud gasthuis, Nederrij 133a in Herentals.  Gratis.  Inschrijven bij huis-
vanhetkind@isom.be  

 Donderdag 20 april is er van 18 tot 20 uur een bijeenkomst van de familiegroep dementie met als 
thema “Dementie is meer dan vergeten”.  Na de lezing is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen 
en vragen te stellen.   Locatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17 in Herentals. Gratis en inschrij-
ven is niet nodig. 
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