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OPENBARE ZITTING 
 

01.01 Goedkeuring verslag openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  
d.d. 25 april 2017. 

01.02 De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en van de stuurkaart dienstverlening 
van april 2017, de financiële kwartaalrapportage van het 1ste  kwartaal 2017 en het  proces-
verbaal van kasnazichten en van de stuurkaart personeel van het 1ste kwartaal 2017. 

01.03 De raadsleden geven goedkeuring aan de agenda en vaststelling van het mandaat van de ver-
tegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereni-
ging Cipal van 16 juni 2017.  

02.01 Het AZ St.-Elisabeth start half mei met de afbraak van de achterste vleugel van het roodstenen 
ziekenhuis.  De sociale dienst had in deze vleugel een aantal spreeklokalen.  Deze kantoren zijn 
verhuisd naar de eerste verdieping van de voorste vleugel.  Voor de herhuisvesting van de soci-
ale dienst is de eerste verdieping van het roodstenen ziekenhuis verbouwd.  De werken wor-
den geraamd op 112.571,58 euro. 

03.01 OCMW Herentals is lid van ISOM (intergemeentelijke samenwerking OCMW’s Middenkem-
pen).  De ISOM-gemeentes (behalve Grobbendonk) hebben sinds 2008 een samenwerkings-
overeenkomst voor de intergemeentelijke dienst tewerkstelling.  Omdat er verschillen waren 
in de verdeelsleutels van de kosten worden die voor alle OCMW’s nu aangepast als volgt: 

 de kosten worden verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel. 

 40 % van de kosten van de intergemeentelijke dienst tewerkstelling wordt verdeeld vol-
gens het inwonersaantal op 1 januari van het voorgaande jaar.  

 60 % van de kosten van de intergemeentelijke dienst tewerkstelling wordt verdeeld vol-
gens het aantal dossiers van het laatste volledige werkingsjaar. Daarbij wordt uitgegaan 
van het aantal dossiers opgenomen in het jaarverslag. 

04.01 Het OCMW wil het woongebied tussen het woonzorgcentrum Sint-Anna en De Repertoire ont-
wikkelen en er onder ander nieuwe woningen bouwen voor senioren.  De raad voor maat-
schappelijk welzijn gunt de opdracht van de projectbegeleiding fase 2 voor ontwikkeling van 
het gebied aan IOK. 

04.02 De raad voor maatschappelijk welzijn herziet zijn besluit van 23.06.2015 over de definitieve 
erfpachtverlening fase 2 Sancta Maria aan Eigen Haard.  Het gaat niet over een inhoudelijke, 
maar puur administratieve aanpassing. 

05.01 De raadsleden stellen de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 vast als volgt: 

 het budgettaire resultaat van het boekjaar: 1.094.331,00 euro; 

 het gecumuleerd budgettaire resultaat: 5.892.953,00 euro; 

 het resultaat op kasbasis: 5.855.287,00 euro; 

 het overschot op de gemeentelijke bijdrage: 242.355,00 euro; 

 de geconsolideerde balans per 31.12.2016 wordt afgesloten, aangevend in de activa en de 
passiva een totaal van 119.477.716,97 euro. 
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GESLOTEN ZITTING 
06.01 tot en met 07.01 

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