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Deze zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden in het Administratief Centrum aan de Augustijnenlaan 30, in de grote be-
nedenzaal. 
  
OPENBARE ZITTING 
 

01.01 Goedkeuring verslag openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23 mei 2017. 

01.02 en 
01.03 

De raadsleden nemen kennis van enkele mededelingen en van de stuurkaart dienstverlening van mei 
2017. 

01.04 De sociale huisvestingsmaatschappijen nv Eigen Haard en Heibloem Olen willen fuseren om te komen 
tot één erkende sociale huisvestingsmaatschappij waarvan het werkingsgebied zal bestaan uit het 
grondgebied van de stad Herentals en de gemeente Olen.  De fusiemaatschappij zal in beide respec-
tieve gemeenten een sociaal huisvestingsbeleid voeren dat in overeenstemming is met de ambities en 
verwachtingen van het gemeentelijk woonbeleid in die gemeente.  De fusie moet rond zijn voor einde 
juni 2018.  Aangezien het OCMW de grootste aandeelhouder is van nv Eigen Haard, moet de raad voor 
maatschappelijk welzijn deze fusie goedkeuren. 

02.01 Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven voor de huur en het onderhoud van de arbeidskledij 
van woonzorgcentrum Sint-Anna.  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek en de raming 
goed.  Het gaat over een opdracht met een raming van ca. 30.000 euro op jaarbasis. 

02.02 

02.03 

De lopende procedure voor de “opdracht voor leveringen: beheer, coördinatie en organisatie van berei-
ding en verdeling van maaltijden (inclusief leveren van voedingsmiddelen) wordt stopgezet wegens ge-
brek aan geldige biedingen.  Er wordt een nieuw dossier opgestart voor de goedkeuring van de gun-
ningswijze en vaststelling selectiecriteria. 

03.01 Voor het woonzorgcentrum Sint-Anna worden 4 halftijdse functies verpleegkundige vacant verklaard 
en 1 voltijdse functie verpleegkundige met een aanstelling van gangverantwoordelijke in opdrachthou-
derschap. 

04.01 Het OCMW start een nieuwe dienstverlening op.  De integrale gezinszorg is er voor kwetsbare gezinnen 
met kinderen.  Voor deze nieuwe dienst wordt – in samenwerking met Welzijnszorg Kempen – een ex-
tra verzorgende aangeworven. 

05.01 Voor één woonobligatie van een assistentiewoning is het nodig dat het toekenningsformulier wordt 
aangepast om in orde te zijn voor de fiscale controle.  

06.01 ARAT bvba heeft in opdracht van het OCMW een beheersplan opgemaakt voor de begijnhofsite.  De 
raad voor maatschappelijk welzijn moet zijn goedkeuring verlenen vooraleer het kan worden ingediend 
bij het Agentschap.  De architect stelt het beheersplan voor aan de raadsleden.  Er volgt ook nog een 
terugkoppelingsmoment voor de bewoners van het begijnhof. 

06.02 De raad neemt kennis van de aankoop van het perceel Herentals 1E 338B aan de Vossenberg.  Dit per-
ceel van ruim 56 are ligt tussen de site campus Spiegelfabriek en de Vossenberg.  De kostprijs is ruim 
1,2 miljoen euro.   

 
GESLOTEN ZITTING 
07.01 tot en met 10.03 

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