
1/20

raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 10 november 2020

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; de heer Pascal Van Nueten, van nueschepen; de 
heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; 
mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid ; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, 
raadslid ; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid ; mevrouw Bieke Baeten, 
raadslid; de heer Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid ; mevrouw Evelyn 
Breugelmans, raadslid ; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid ; de heer 
Jennis Wagemans, raadslid ; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid ; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid ; 
mevrouw Susy Matthijs, raadslid ; de heer Bart Lamers, raadslid ; mevrouw Lore Wagemans, raadslid 
; de heer Tom Olyslaegers; mevrouw Annick De Grauwe; de heer Pieter Laureys; de heer Dirk 
Soentjens, algemeen directeur 

Afwezig:
mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid 

Digitale raad
Conform het gemeenteraadsbesluit van 10 november 2020 wordt deze raad voor maatschappelijk 
welzijn ingevolge de coronacrisis digitaal en hybride georganiseerd. 

Opschorting 
Wegens technische problemen en het voortschrijdend uur (avondklok) wordt de gemeenteraad op 10 
november 2020 geschorst en de zitting gesloten. De zitting wordt na overleg met de fractieleiders 
verdergezet op donderdagavond 12 november 2020 om 20 uur met dezelfde agenda’s 
(gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en AGB Sport&Recreatie) en zonder bijkomende 
amendementen of agendapunten. 
De raadsleden beslissen op 12 november 2020 in consensus de agenda van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 10 november 2020 te behandelen. 

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING

HD 1 2020_RMW_00062 Financiële middelen COVID-19  - dringende maatregelen 
inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers 
van OCMW: goedkeuring
AANVAARD

Stemming op het agendapunt
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Aanvaard  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

HD 2 2020_RMW_00065 Financiële middelen COVID-19: indexering van het 
budget van het gas- en elektriciteitsfonds voor de jaren 
2019-2020: goedkeuring
AANVAARD

Stemming op het agendapunt
Aanvaard  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

HD 3 2020_RMW_00063 Financiële middelen COVID-19: invoeren van een 
subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn: goedkeuring
AANVAARD

Stemming op het agendapunt
Aanvaard  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

HD 4 2020_RMW_00064 Financiële middelen COVID-19: noodfondsen met 
betrekking tot armoedebestrijding naar aanleiding van 
COVID-19-pandemie: goedkeuring
AANVAARD

Stemming op het agendapunt
Aanvaard  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00057 Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 6 
oktober 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste 
acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping aan de raadsleden bezorgd, tenzij dit 
praktisch onmogelijk is omdat de zittingen elkaar te snel opvolgen. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 32
 Huishoudelijk reglement 
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Argumentatie
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 6 oktober 2020 goed.

Bijlagen
 20201006_RMW_ontwerpnotulen.pdf

Sector stadsontwikkeling

Dienst patrimonium

20:44 - Peter Verpoorten, raadslid verlaat de zitting

2 2020_RMW_00059 WZC Sint Anna plaatsing fotovoltaïsche installatie: 
goedkeuring recht van opstal
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In het meerjarenplan werd een investeringsbudget voorzien van 302.000 euro voor de plaatsing en 
installatie van fotovoltaïsche cellen of zonnepanelen op het dak van woonzorgcentrum Sint-Anna. In 
het kader hiervan werd het concept burgerparticipatie onderzocht en een samenwerking met een 
burgercoöperatie overwogen. De aanstelling van een dergelijke burgercoöperatie kan gebeuren via 
een samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf. De technische dienst legt een plan van aanpak 
voor om van start te gaan met dit traject.

Op het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2020 werd  beslist om het plaatsen van 
fotovoltaïsche cellen op het WZC Sint-Anna mee op te nemen in de integrale studie van het Vlaams 
Energiebedrijf (VEB).

Argumentatie
Plaatsing zonnepanelen op woonzorgcentrum Sint-Anna en financiering

VEB is het Vlaams Energiebedrijf. Zij zijn in de eerste plaats de aankoopcentrale voor onze 
energiebehoefte (elektriciteit en aardgas) maar eveneens voor het leveren en plaatsen van een 
zonnepanelen. Verder hebben zij als doel het ontzorgen van de publieke sector in het traject naar een 
duurzamer en efficiënter energiebeheer en ondersteunen zij hen in het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen. 

Naast de plaatsing van deze zonnepanelen wordt bekeken of het WZC Sint-Anne deel kan uitmaken 
van een traject, begeleid door het VEB, tot de aanstelling van een ESCO (Energy Service Company). 
De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het WZC Sint-Anna vormt echter geen belemmering 
voor dit traject, maar zal een meerwaarde betekenen bij het duurzamer en energie-efficiënter maken 
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van het bestaand patrimonium. Indien het OCMW nog wil genieten van de gunstige voordelen van de 
huidige subsidieregeling, moeten de zonnepanelen dit jaar nog geleverd, geplaatst en gekeurd 
worden. Volgend jaar wijzigt de subsidieregeling. De technische dienst adviseert dan ook om niet te 
wachten tot de overeenkomst met het VEB betreffende het ESCO-traject er is, maar om nog dit jaar 
over te gaan tot de effectieve plaatsing van de zonnepanelen. Op het college van burgemeester en 
schepenen van maandag 16 maart 2020 werd beslist om het plaatsen van de zonnepanelen en het 
traject tot aanstelling van een ESCO in één studie te behandelen. Om echter te kunnen genieten van 
de voordelige subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen adviseert de technische dienst al 
sneller over te gaan tot de plaatsing van deze panelen.

Aangezien het VEB een rol als aankoopcentrale kan opnemen voor het leveren en plaatsen van 
zonnepanelen werd de vraag gesteld om een voorstel uit te werken. Zij hebben op 25 juni 2020 drie 
voorstellen bezorgd die onderling verschillen in de looptijd wat betreft het contract met de 
burgercoöperatie, in dit geval Campina Energy. Via het VEB kan er een stroomafnameovereenkomst 
afgesloten worden met Campina Energy voor 10, 15 en 25 jaar. 

Bij het afsluiten van een dergelijke overeenkomst worden de zonnepanelen volledig gefinancierd door 
burgerparticipatie. Door een aandeel te kopen, maken burgers aanspraak op de uitkering van een 
dividend. Door dit concept toe te passen kunnen burgers actief bijdragen aan de vergroening van het 
stedelijk patrimonium. Hierdoor moet het OCMW geen investering doen voor de plaatsing van 
zonnepanelen. Afhankelijk van de gekozen termijn voor de overeenkomst betaalt de stad een 
eenheidstarief zonnestroom aan Campina Energy en een administratieve vergoeding aan het VEB voor 
de begeleiding bij dit traject. Na de afloop van het contract wordt het OCMW volledig eigenaar van de 
zonnepanelen en kan het bijgevolg ook de volledige winsten uit de energiebesparing opstrijken. 

De technische dienst maakte een kosten-batenanalyse op, waaruit blijkt dat het wenselijk is om een 
stroomafnamecontract af te sluiten van 15 jaar. Na 20 jaar is een installatie aan vervanging toe. Om 
vervolgens volle eigenaar te worden van een installatie is niet interessant. Een termijn van 10 jaar 
komt overeen met de financiële afschrijfperiode, maar de sturingselektronica zal vermoedelijk aan een 
eerste vervanging toe zijn. Een contract van 15 jaar lijkt het meest wenselijk aangezien de panelen na 
deze periode niet onmiddellijk aan vervanging toe zijn en het interessant blijft om volledig eigenaar te 
worden van de installatie.

Besluit vast bureau

Op 27 juli 2020 besliste het vast bureau om in te gaan op het voorstel van het Vlaams Energiebedrijf 
(VEB) voor 15 jaar en voor die periode een stroomafnameovereenkomst en een aangepaste 
opstalovereenkomst aan te gaan en gaf de opdracht de zonnepanelen op het dak van het WZC Sint-
Anna nog dit jaar te plaatsen. 

Ontwerp recht van opstal

Voor deze 15 jaar moet een opstalrecht verleend worden aan Campina Energy. Hierdoor worden en 
blijven zij gedurende 15 jaar eigenaar van de aangebrachte constructies. Vermits het gaat om een 
daad van beschikking met een duurtijd van langer dan 9 jaar is de raad voor maatschappelijk welzijn 
bevoegd om een beslissing te nemen over de contractvoorwaarden.

Er werd een ontwerp van onderhandse opstalovereenkomst opgemaakt die kort samengevat volgende 
modaliteiten bevat:

 Het OCMW verleent Campina Energie een opstalrecht op de niet-gebruikte dakzaten van het 
woonzorgcentrum (zie bijgevoegde plannen) en voor de installatie en het gebruik van een 
fotovoltaïsch systeem met aanhorigheden (PV-installatie).
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 Opstalrecht wordt gratis verleend voor 15 jaar vanaf de datum van de indienststelling (dit is 
de datum van de AREI-keuring die de aansluiting naar het net voltooit).

 Voor de duur van het opstalrecht wordt aan Campina Energie een recht van toe- en doorgang 
doorheen gebouwen verleend in functie van bouw en exploitatie van de PV-installatie, 
rekening houdend met de strikte richtlijnen van het woonzorgcentrum.

 Een stroomafnameovereenkomst tussen beide partijen wordt gesloten voor de levering van 
elektriciteit gedurende de duur van opstalrecht (zie bijlage).

 De PV-installatie wordt geplaatst binnen de  5 maanden overeenkomstig voormelde plannen, 
tenzij in geval van overmacht, op een veilige wijze door erkende aannemers met zo min 
mogelijk beschadigingen of belemmeringen. Het OCMW stelt hiervoor tijdens de plaatsing een 
afgesloten ruimte en elektriciteit ter beschikking en toegang tot de sanitaire ruimtes.

 Campina Energie draagt alle kosten en lasten aankoop, bouw, financiering, exploitatie en 
monitoring van PV-installatie evenals aansluiting en injectie op het distributienet met 
uitzondering van het prosumententarief.

 Campina Energie voorziet op eigen initiatief en kosten in de nodige studies, vergunningen, 
machtigingen, meldingen en toelatingen en alle vereiste keuringen van de PV-installatie.

 Voor ingebruikname wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt.
 Campina Energie staat in voor noodzakelijk onderhoud en herstellingen en zal dit 3 dagen op 

voorhand verwittigen.
 Indien het OCMW werken wil uitvoeren aan het WZC die de goede werking van de PV-

installatie kan beïnvloeden wordt  Campina Energie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht en wordt dit indien mogelijk in de maanden waarin de zonnepanelen minder 
rendement hebben (november - februari) gedaan:

o Indien voor deze werken een gedeelte van de installatie tijdelijk moet worden 
verwijderd zal het verwijderen en terugplaatsen gebeuren door Campina Energie op 
kosten van het OCMW.

o Bij een onderbreking van meer dan 3 maanden zullen ofwel de voorschotfacturen 
overeenkomstig de stroomafnameovereenkomst blijven verder lopen ofwel zal het 
recht van opstal en de stroomafnameovereenkomst verlengd worden met de periode 
van onderbreking.

o Bij een onderbreking van minder dan 3 maanden zullen de voorschotfacturen 
overeenkomstig de stroomafnameovereenkomst  verder blijven lopen.

 Indien Campina Energie werken wil uitvoeren aan de PV-installatie brengen ze ons hiervan 
minimaal 20 dagen op voorhand op de hoogte

o Bij een onderbreking van minder dan 3 maanden brengt Campina Energie het bedrag 
van het verlies van productie in rekening bij de volgende afrekening.

o Bij een onderbreking van meer dan 3 maanden worden de afrekeningen stopgezet.
 Campina Energie blijft gedurende het opstalrecht eigenaar van de PV-installatie. Campina 

Energie kan het opstalrecht niet met een hypotheek bezwaren.
 Het OCMW heeft meldingsplicht in geval van zichtbare gebreken, vandalisme, diefstal of bij 

zware gebreken aan het dak.
 Campina Energie mag het opstalrecht niet overdragen aan derden, tenzij na schriftelijke 

goedkeuring van het OCMW.
 Bij eventuele overdracht of verkoop van het gebouw zal de rechtsopvolger de 

opstalovereenkomst moeten respecteren ofwel kan hij voortijdig ontbinden mits betaling van 
het openstaand saldo voor de resterende duur van de stroomafnameovereenkomst.

 Campina Energie verzekert de PV-installatie, het OCMW verzekert het gebouw met 
wederzijdse afstand van verhaal.

 Ontbindend beding ingevolge in gebreke blijven van het OCMW (geen toegang verschaffen, 
dak verwaarlozen, werken uitvoeren zonder voorafgaande melding).

 Ontbindend beding ingevolge in gebreke blijven van Campina Energie (werken uitvoeren 
zonder voorafgaande melding, geen verzekering, geen herstellingen uitvoeren), faillissement 
of indien nodig voor de continuïteit van de openbare dienst.
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 Bij het einde van het opstalrecht komt de PV-installatie zonder vergoeding toe aan het OCMW, 
tenzij gekozen wordt om deze op eigen kosten van het OCMW te laten verwijderen door 
Campina Energie. Het gebouw wordt dan in oorspronkelijke staat hersteld, eventuele schade 
wordt vergoed.

 Binnen de 4 maanden na de ondertekening van de onderhandse overeenkomst zal de 
authentieke akte verleden worden door notarissen Christine Van Haeren en Philippe Van 
Durme (PACT-notarissen). Campina Energie draagt alle kosten, rechten en erelonen van deze 
akte.

Principieel besluit vast bureau

Het vast bureau verleende op 30 oktober 2020 principiële goedkeuring aan deze onderhandse 
overeenkomst voor vestiging van een recht van opstal. Deze ligt nu voor ter definitieve goedkeuring. 
Het is wenselijk de bekrachtiging van de hieruit voortvloeiende authentieke akte te mandateren aan 
het vast bureau.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de vestiging van een gratis opstalrecht ten voordele van 
Campina Energie cv, Dageraadstraat 16 in 2300 Turnhout, met een duurtijd van 15 jaar ingaande bij 
ingebruikname voor de plaatsing en exploitatie van een fotovoltaïsche installatie, overeenkomstig de 
modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpovereenkomst goed.

Notariskantoor PACT-notarissen, Antoine Coppenslaan 12/2 in 2300 Turnhout, wordt aangesteld om 
deze overeenkomst om te zetten in een authentieke akte en deze akte te verlijden namens het OCMW 
binnen de 4 maanden. Het vast bureau wordt gemandateerd om deze authentieke akte te 
bekrachtigen.

Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels of hun respectievelijke plaatsvervangers 
worden gemachtigd om de onderhandse overeenkomst en latere authentieke akte te ondertekenen 
namens het OCMW.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 OntwerpOpstalovereenkomst.docx

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

20:49 - Peter Verpoorten, raadslid betreedt de zitting

3 2020_RMW_00058 IOK: goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2020, goedkeuring 
statutenwijziging en vaststelling mandaat
GOEDGEKEURD
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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de 
Kempen (IOK).

Het OCMW-bestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IOK op 18 december 2020 met volgende agendapunten:

 Toetreding IOK in Welzijnzorg Kempen / Statutenwijziging
 Activiteitenplan 2021
 Begroting 2021
 Toetreding IOK in OFP Provant
 Varia.

Juridische grond
 Statuten IOK
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Argumentatie
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een voorstel van de raad van bestuur van IOK van 18 
september 2020 voorgelegd om tot participatie in Welzijnszorg Kempen (WZK) over te gaan. Om deze 
participatie mogelijk te maken wordt ook een voorstel van statutenwijzing voorgelegd.

Dit dossier wordt geagendeerd op de algemene vergadering van IOK van 18 december 2020 en wordt 
aan alle deelnemers voorgelegd in functie van mandaatbepaling. Conform artikel 472 van het decreet 
lokaal bestuur (DLB) moet de beslissing tot deelneming van een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon immers worden genomen door de 
algemene vergadering op grond van een verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt.

Een ontwerp van statutenwijziging moet conform artikel 427 van het decreet lokaal bestuur uiterlijk 
90 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan de deelnemers worden bezorgd. Om die 
reden werd het ontwerp van statutenwijziging overgemaakt aan alle deelnemers op 18 september 
2020 en op 16 oktober 2020 geïntegreerd in de definitieve agenda van de algemene vergadering van 
18 december 2020. 

Het uitgangspunt van de participatie bestaat erin dat IOK participeert in Welzijnszorg Kempen om de 
bestaande verbondenheid nu en in de toekomst gestalte te geven en om de financiële steun fiscaal en 
juridisch te onderbouwen. Dit wordt uitvoerig beschreven in de nota van bijlage 1.

Er wordt hierbij verwezen naar de historiek van Welzijnszorg Kempen, de gedeelde diensten en de 
gewenste ontwikkeling van synergie als gevolg van de integratie gemeente/OCMW.  

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis wordt Welzijnszorg Kempen nog structureel ondersteund door 3 
IOK-medewerkers via inbreng van diensten.

Deze personeelsinzet kan op die manier worden verankerd op basis van het principe van inbreng van 
nijverheid/diensten van een vennoot in de organisatie. De actuele jaarlijkse ondersteuning vanuit IOK 
aan Welzijnszorg Kempen heeft nu een waarde van 280.433,38 euro (te indexeren). Deze steun werd 
toegezegd voor een periode van 6 jaar en zal geëvalueerd worden.
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Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor het behoud van een aparte juridische entiteit voor Welzijnszorg 
Kempen. Dit uitgangspunt moet gemotiveerd worden en vormt een belangrijk onderdeel in het verslag 
van de raad van bestuur van IOK in het kader van artikel 472 van het decreet lokaal bestuur en vormt 
een belangrijke onderdeel van de motivering van de raad van beheer van Welzijnszorg Kempen in het 
kader van de vooropgestelde statutenwijziging.

Er wordt geopteerd voor een substantiële participatie van 25,2 %.

Op dit ogenblik zijn alle aandelen binnen WZK in handen van 27 OCMW’s. Er wordt voorgesteld om 
deze aandelen van OCMW’s te kwalificeren als A-aandelen. Aandelen in handen van andere publieke 
rechtspersonen, zoals IOK, worden gekwalificeerd als B-aandelen.

De voorgestelde participatie is gebaseerd op de decretale mogelijkheden voorzien in de  artikelen 472 
en 475 van het decreet lokaal bestuur.

Het concrete voorstel van statutenwijziging houdt in dat artikel 3 § 3 van de statuten van IOK rond 
het maatschappelijk doel als volgt wordt aangevuld:

§3 IOK staat daarnaast in voor de uitvoering van streekgebonden, culturele en sociale 
studieopdrachten en projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de 
deelnemers.

“Zo draagt IOK vanuit een wederzijdse participatie  bij aan de dienstverlening vanuit Welzijnszorg 
Kempen voor de opdrachten die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Deze bijdrage, die onder meer uit 
de inbreng van diensten bestaat, kadert in het streven naar synergie in de dienstverlening aan de 
gemeenten en OCMW’s en in het kader van de verdere optimalisering van hun integratie.”

Ondertussen heeft de ook raad van bestuur van Welzijnszorg  Kempen beslist om een voorstel van 
statutenwijziging van Welzijnszorg Kempen voor te leggen aan de algemene vergadering op 9 
december 2020.  Dit voorstel van statutenwijziging en het voorstel van de participatie van IOK in 
Welzijnszorg Kempen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het vast bureau heeft op 28 september 2020 al kennisgenomen van de statutenwijziging van IOK.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet zich aansluiten bij de overwegingen die de motivering 
vormen voor de voorgestelde statutenwijzing en de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen 
conform de vermelde modaliteiten.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet kennisnemen en zich aansluiten bij het voorgestelde 
activiteitenplan 2021.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet kennisnemen en zich aansluiten bij de begroting 2021 en 
de hierin vervatte werkingskosten voor de inhouse 

dienstverlening van de kostendelende vereniging IOK.

De raad van bestuur van IOK keurde op 5 juni 2020 een nieuw aanvullend pensioenplan via OFP 
Provant principieel goed.

Het organisme voor de financiering van pensioenen OFP Provant werd in 2009 opgericht door de 
provincie Antwerpen als een multi-werkgeversfonds voor de tweede pensioenpijler van contractanten 
in de publieke sector.
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Conform artikel 472 van het decreet lokaal bestuur moet de beslissing tot deelneming van een 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon worden genomen 
door de algemene vergadering op grond van een verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt. 
De raad van bestuur van IOK keurde op 16 oktober 2020 het verslag aan de algemene vergadering 
goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet zich aansluiten bij de overwegingen die de motivering 
vormen van de participatie van IOK in OFP Provant.

Op 12 maart 2019 is mevrouw Priscilla Van Thielen aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW 
en op 11 februari 2020 is mevrouw Eva Brandwijk aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van het OCMW Herentals voor deelname aan de (buitengewone) algemene vergadering van IOK voor 
de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Het mandaat van deze gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor elke vergadering vastgesteld 
worden.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van IOK van 18 december 2020 als volgt goed:

 Toetreding IOK in Welzijnszorg Kempen / Statutenwijziging
 Activiteitenplan 2021
 Begroting 2021
 Toetreding IOK in OFP Provant
 Varia

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de voorgestelde statutenwijziging van IOK in verband met 
de toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen conform 
de voorgestelde modaliteiten goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het activiteitenplan 2021 van IOK goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de begroting 2021 en de hierin vervatte werkingskosten 
voor de inhouse dienstverlening van de dienstverlenende en kostendelende vereniging IOK goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toetreding van IOK in OFP Provant goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de 
buitengewone algemene vergadering van IOK op 18 december 2020, om te handelen en te beslissen 
conform de besluiten die door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 18 december 2020.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

Stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; 

Evelyn Breugelmans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; 
Nick Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan 
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Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van 
Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore Wagemans

- 2 onthouding(en): Annick De Grauwe; Els Sterckx

4 2020_RMW_00060 Welzijnszorg Kempen: goedkeuring statutenwijziging en 
goedkeuring participatie IOK in Welzijnszorg Kempen
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Welzijnszorg Kempen is een vereniging van de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout en werkt 
aan een betere zorgverlening, een betere gezondheidszorg en meer welzijn in de Kempen.

Welzijnszorg Kempen nodigt het OCMW uit voor een online algemene vergadering op 9 december 
2020 om 19 uur met volgende agenda:

 Verslag algemene vergadering woensdag 23 september 2020
 Toetreding IOK als vennoot in Welzijnszorg Kempen
 Statutenwijziging
 BBC

o Budgetwijziging 2020
o Aanpassing meerjarenplan 2021

 Varia
o Vergaderdata 2021

Juridische grond
 Statuten Welzijnszorg Kempen, artikels 6, 10-12, 23-24
 Decreet lokaal bestuur, artikels 476 en 482
 Ministerieel besluit van 30 juni 1982
 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 224

Argumentatie
De raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen heeft op 14 oktober 2020 eenparig beslist het voorstel 
om IOK te aanvaarden als deelgenoot en het voorstel tot statutenwijziging voor te leggen aan de 
aangesloten OCMW’s in functie van agendering en besluitvorming  op de algemene vergadering van 9 
december 2020.

Het uitgangspunt van de participatie bestaat erin dat IOK participeert in Welzijnszorg Kempen om de 
bestaande verbondenheid nu en in de toekomst gestalte te geven en om de financiële steun fiscaal en 
juridisch te onderbouwen. 

Er wordt verwezen naar de historiek van Welzijnszorg Kempen, de gedeelde diensten en de gewenste 
ontwikkeling van synergie als gevolg van de integratie gemeente/OCMW.  

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis wordt Welzijnszorg Kempen ook op dit ogenblik nog structureel 
ondersteund door 3 IOK-medewerkers via inbreng van diensten. Deze personeelsinzet kan op die 
manier worden verankerd op basis van het principe van inbreng van nijverheid/diensten van een 
vennoot in de organisatie. De actuele jaarlijkse ondersteuning vanuit IOK aan Welzijnszorg Kempen 
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heeft nu een waarde van 280.433,38 euro (te indexeren). Deze steun werd toegezegd voor een 
periode van 6 jaar en zal geëvalueerd worden.

Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor het behoud van een aparte juridische entiteit voor Welzijnszorg 
Kempen. Dit uitgangspunt moet gemotiveerd worden en vormt een belangrijk onderdeel in het verslag 
van de raad van bestuur van IOK in het kader van artikel 472 van het decreet lokaal bestuur en vormt 
een belangrijke onderdeel van de motivering van de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen in het 
kader van de vooropgestelde statutenwijziging.

Er wordt geopteerd voor een substantiële participatie van 25,2 %. Op dit ogenblik zijn alle aandelen 
binnen Welzijnszorg Kempen in handen van 27 OCMW’s. Er wordt voorgesteld om de aandelen van de 
OCMW’s te kwalificeren als A-aandelen. Aandelen in handen van andere publieke rechtspersonen, 
zoals IOK, worden gekwalificeerd als B-aandelen. De voorgestelde participatie is gebaseerd op de 
decretale mogelijkheden voorzien in de  artikelen 472 en 475 van het decreet lokaal bestuur. 

De statutenwijziging is nodig opdat IOK kan participeren aan Welzijnszorg Kempen. Daarnaast zijn er 
enkele formele aanpassingen gebeurd naar aanleiding van adviezen van Audit Vlaanderen en 
Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze zijn terug te vinden in de concordantietabel. Volgens artikel 
482 van het decreet lokaal bestuur is het noodzakelijk om de voorafgaandelijke instemming van de 
deelgenoten (OCMW's) te vragen om de statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen op de 
algemene vergadering op 9 december 2020. De algemene vergadering kan slechts overgaan tot een 
besluit indien alle vennoten een beslissing genomen hebben en Welzijnszorg Kempen hiervan in 
kennis hebben gesteld. 

De wijziging van statuten houdt geen verzwaring van de verplichtingen in of een vermindering van de 
rechten van de deelgenoten.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet de voorgestelde statutenwijziging en de participatie van 
IOK in Welzijnszorg Kempen goedkeuren.

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 maart 2019 werd de heer Bart Michiels aangeduid als 
vertegenwoordiger en de heer Peter Bellens als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW 
voor deelname aan de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen voor de volledige lokale 
bestuursperiode 2019 - 2024.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de voorgelegde gewijzigde statuten van Welzijnszorg 
Kempen naar aanleiding van de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen en de aanbevelingen 
geformuleerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen, conform 
de voorgestelde modaliteiten, goed.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Welzijnszorg Kempen.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor
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5 2020_RMW_00061 Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering van 
10 december 2020 en vaststelling mandaat
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW van Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Cipal nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op donderdag 
10 december 2019 om 16 uur in het Technologiehuis, Cipalstraat 3 in 2440 Geel. Omwille van de 
COVID-19-pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding van deze pandemie ziet Cipal zich 
genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen in het kader van deze vergadering om de gezondheid 
van de vertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers maximaal te waarborgen. De raad van 
bestuur van Cipal heeft daarom beslist om de algemene vergadering op digitale wijze te laten 
plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De uitnodigingsbrief van 27 oktober 2020 bevat volgende agenda met toelichtende nota:

 Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
 Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021
 Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77
 Statuten Cipal

Argumentatie
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 maart 2019 werd de heer Bart Lamers aangeduid als 
vertegenwoordiger van het OCMW en de heer Jennis Wagemans als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW voor deelname aan de (buitengewone) algemene vergadering van 
Cipal dv voor de volledige lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

Het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet voorafgaand aan elke vergadering 
vastgesteld worden.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal dv van 
10 december 2020 als volgt goed:

 Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
 Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021
 Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de 
algemene vergadering van Cipal dv op 10 december 2020, om te handelen en te beslissen conform de 
besluiten die door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn genomen over de agendapunten van de 
algemene vergadering van Cipal dv van 10 december 2020.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 
Geel of infoavdv@cipal.be.
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Stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; 

Evelyn Breugelmans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; 
Nick Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan 
Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van 
Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore Wagemans

- 2 stem(men) tegen: Annick De Grauwe; Els Sterckx

Sector burger en samenleving

Sociale dienst

HD 1 2020_RMW_00062 Financiële middelen COVID-19  - dringende maatregelen 
inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers 
van OCMW: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit (KB) van 31 maart 2020 over dringende maatregelen inzake 
voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
en de daarbij horende omzendbrief, ontstond er de mogelijkheid om voor de meest kwetsbare 
mensen een bijkomende kans te creëren om aan hun voedselbehoefte te voorzien. Na toepassing van 
de verdeelsleutel werd 3.684 euro toegekend aan het OCMW Herentals die verder verdeeld moeten 
worden onder de gebruikers van het OCMW in de ruimte zin. 

Op het vast bureau van 11 mei 2020 werd beslist om Handelshart Herentals Cadeaucheques voor elke 
cliënt van het OCMW die een gegronde vraag naar dringende steun heeft gesteld te bedelen. Door de 
Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) werd enkele 
dagen later meegedeeld dat in het geval er andere goederen dan voedsel aangekocht kon worden 
met de gekozen cheques, elke cheque gestaafd moest worden met aankoopbewijzen. Gezien de 
administratieve last hiervan werd het idee stopgezet. De reeds uitgegeven cheques worden 
verschoven naar de Vlaamse subsidie voor consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

Vervolgens werd het KB van 24 juni 2020 tot wijziging van het KB van 31 maart 2020 over dringende 
maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW uitgegeven. 
Hierdoor werd het bedrag van 3.684 euro verdubbeld naar 7.368 euro waarvan de helft ook gebruikt 
mag worden voor basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19. Al deze middelen moeten 
besteed worden voor 31 december 2020. 

Onderstaand voorstel werd reeds besproken op volgende vergaderingen en zittingen en ontving daar 
steeds een gunstig advies:

 het armoedeoverleg van 17 september 2020
 het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van 24 september 2020
 het overleg 'samen tegen corona' van 13 oktober 2020.
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Juridische grond
 Wet 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de koning om maatregelen te nemen in de 

strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, meer bepaald artikel 5, § 1, 3° 
'directe of indirecte steun te bieden aan of beschermende maatregelen te nemen voor de 
getroffen financiële sectoren, de economische sectoren, de profit- en sociale profitsector, de 
bedrijven en de huishoudens om de gevolgen van de pandemie te beperken'

 Koninklijk besluit van 31 maart 2020 over dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 
doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het KB van 31 maart 2020 over dringende 
maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW

Argumentatie
De omzendbrief voorziet in vier mogelijke toepassingen voor de aanwending van deze toelage:

1. De bedeling van voedselpakketten
2. De bedeling van kant- en klare maaltijden
3. De uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voedsel
4. Overige.

Het voorstel bestaat erin om bonnen van fruit- en groentewinkel Cools te verdelen bij de Fund for 
European Aid to the Most Deprived (FEAD) voedselbedeling voor het volledige budget waarbij de 
spreiding van de bonnen in de tijd gemaximaliseerd zal worden. 

Volgende criteria worden gehanteerd bij de verdeling van FEAD goederen:

 Inwoner van Herentals zijn
 Onder één van de volgende categorieën vallen:

o illegaal
o collectieve schuldenregeling met attest schuldbemiddelaar
o leefloongerechtigd
o gerechtigde op financiële steun equivalent leefloon
o mensen in budgetbeheer met inkomen onder de armoedegrens.

Er wordt gekozen voor fruit- en groentehandelaar Cools omdat:

 de soorten fruit en groenten bij de voedselpakketten beperkt zijn. 
 er met bonnen keuzevrijheid gegeven wordt aan de deelnemers.
 gezonde voeding op deze manier gestimuleerd wordt.
 fruit- en groentehandelaar Cools het systeem al kent vanuit andere gemeenten.
 enkel fruit- en groentehandelaar Cools contacteren tijdsbesparend werkt voor de 

administratie.
 fruit- en groentehandelaar Cools zowel winkels in Herentals als Noorderwijk heeft. 
 fruit- en groentehandelaar Cools enkel groenten en fruit aanbiedt waardoor aankoopbewijzen 

niet verzameld moeten worden. 

Het nadeel van de keuze voor fruit- en groentehandelaar Cools is dat er geen lokale handelaar 
ondersteund wordt.

De dienst gelijke kansen en preventie staat in voor de verdere uitrol en verantwoording van dit 
voorstel aangezien zij de verdeling van de FEAD goederen verzorgen.

Dit dossier werd reeds behandeld in het vast bureau van 19 oktober 2020.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bedelen van bonnen van fruit- en groentehandelaar 
Cools bij de verdeling van de FEAD goederen voor het budget van 7.368 euro goed. 

HD 2 2020_RMW_00065 Financiële middelen COVID-19: indexering van het 
budget van het gas- en elektriciteitsfonds voor de jaren 
2019-2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De energiekosten wegen doorgaans zwaar op het budget van de meest kwetsbare gezinnen. 
Bovendien heeft de gezondheidscrisis naar aanleiding van COVID-19-gevolgen voor het 
energieverbruik van deze gezinnen. Bijgevolg heeft het federaal parlement beslist om het gas- en 
elektriciteitsfonds te indexeren voor de jaren 2019 en 2020. Dit resulteert in een bijkomende bedrag 
van 11.965,12 euro voor de stad Herentals te besteden voor 31 december 2020. 

Onderstaand voorstel werd reeds besproken op volgende vergaderingen en zittingen en ontving daar 
steeds een gunstig advies:

 Het armoedeoverleg van 17 september 2020
 Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van 24 september 2020
 Het overleg 'samen tegen corona' van 13 oktober 2020.

Juridische grond
 Wet 4 september 2002 over toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn over de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening 
aan de meest hulpbehoevende inzake energielevering

 Wet van 20 december 2019 over bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen 
krachtens de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 
van 12 april 1965 over het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen

 Wet van 12 juni 2020 over diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van 
het sociaal fonds gas en elektriciteit

 Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 
2003 tot bepaling van de nadere regels over de federale bijdrage tot financiering van 
sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van 
en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot 
vaststelling van de nadere regels over een federale  bijdrage bestemd voor de financier van 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van 
en controle op de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de 
financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023
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 Koninklijk besluit van 17 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 
2003 tot bepaling van de nadere regels over de federale bijdrage tot financiering van 
sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van 
en de controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot 
vaststelling van de nadere regels over een federale bijdrage bestemd voor de financiering van 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van 
en de controle op de aardgasmarkt

 Omzendbrief van 22 juni over de indexering van het budget van het gas- en elektriciteitsfonds 
voor de jaren 2019 en 2020

Argumentatie
Het bijkomend bedrag van 11.965,12 euro voor de stad Herentals naar aanleiding van de indexatie 
van het gas- en elektriciteitsfonds voor de jaren 2019 en 2020 mag enkel gebruikt worden voor:

 interventie met betrekking tot de aanzuivering van onbetaalde facturen (curatief aspect)
 maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid (preventief aspect).

Bovendien moeten de middelen besteed zijn voor 3 december 2020. 

Vanuit de sociale dienst van de stad Herentals wordt voorgesteld om te werken volgens twee 
stappen. 

Bij stap 1 worden alle nieuwe aanmeldingen op de Lokale Adviescommissie (LAC) gas en elektriciteit 
vanaf maart 2020 geanalyseerd. Als deze nieuwe aanmeldingen het gevolg zijn van 
betalingsproblemen naar aanleiding van de coronacrisis, worden achterstallige facturen betaald en 
kunnen deze inwoners met een propere lei opnieuw starten op de reguliere energiemarkt. De 
argumentatie hier is dat inwoners die naar aanleiding van de coronacrisis in de problemen kwamen 
hierdoor een nieuwe start kunnen maken. 

Als bovenstaande stap afgerond is, wordt het overige bedrag (11.965,12 euro - reeds gespendeerde 
bedrag in stap 1) verdeeld over alle noodzakelijke actieve budgetmeters via een éénmalige oplading. 
Op die manier zullen alle noodzakelijke actieve budgetmeters in de laatste maanden van 2020 een 
extra ontvangen.

Dit dossier werd reeds behandeld op het vast bureau van 19 oktober 2020.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verdeling van de extra 11.965,12 euro ontvangen via 
de indexering van het gas- en elektriciteitsfonds aan de hand van het voorgesteld stappenplan goed. 
Hierbij zullen eerst alle nieuwe aanmeldingen op het LAC van maart 2020 tot nu geanalyseerd worden 
en indien de oorzaak gevonden kan worden bij de coronacrisis zullen alle achterstallige facturen 
betaald worden. Vervolgens zal het restbedrag verdeeld worden over alle noodzakelijke actieve 
budgetmeters in Herentals. 
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HD 3 2020_RMW_00063 Financiële middelen COVID-19: invoeren van een 
subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het KB van 13 mei 2020 over het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn voorziet voor de stad Herentals een bedrag van 18.422 
euro dat gebruikt mag worden ter ondersteuning van de OCMW-gebruiker in de ruime zin door in te 
zetten op één van de zeven sectoren (huisvesting, energieverbruik, digitale ondersteuning, 
psychosociale hulp, gezondheidszorg, onbetaalde facturen en andere noodzakelijke behoeften). 

Het KB van 3 juli 2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020 over het invoeren van een subsidie 
COVID-19 voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verving 
bovenstaand KB en bestaat voor de stad Herentals uit twee budgetten. Het eerste budget (141.232 
euro) moet via een individueel sociaal en financieel onderzoek gebruikt worden ter ondersteuning van 
de OCMW-gebruiker in de ruime zin en dit in één van de acht sectoren (steun in kader van de strijd 
tegen kinderarmoede werd toegevoegd). Het tweede budget (12.281 euro) mag ingezet worden om 
personeels- en werkingskosten voor de uitvoering van deze maatregel te financieren. 

Voorlopig moeten al deze gelden besteed zijn voor 31 december 2020. Een wetsvoorstel om deze 
datum te verlengen tot 31 december 2021 werd goedgekeurd. Dit wetsvoorstel moet vervolgens het 
verdere parlementaire proces doorlopen waarna het in een omzendbrief met praktische richtlijnen zal 
worden omgezet. 

 Onderstaand voorstel werd reeds besproken op volgende vergaderingen en zittingen en ontving daar 
steeds een gunstig advies:

 het armoedeoverleg van 17 september 2020
 het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van 24 september 2020
 het overleg 'samen tegen corona' van 13 oktober 2020.

Juridische grond
 Koninklijk besluit van 13 mei 2020 over het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de 

doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 over 

het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

 Omzendbrief van 14 juli 2020 over het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 13 mei 2020 over het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de 
doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Argumentatie
De huidige omzendbrief voorziet in een toepassing van deze 'COVID-19' subsidie tussen 1 april 2020 
en 31 december 2020 en dit voor de gebruiker van het OCMW in de ruime zin. Uit het sociaal en 
financieel onderzoek kan worden geconcludeerd dat deze cliënt zich in een moeilijke sociale situatie 
bevindt en er sprake is van ofwel verloren inkomen ten gevolge van de coronacrisis, ofwel een verlies 
van koopkracht ten gevolge van de coronacrisis ofwel een behoefte die ontstaan is naar aanleiding 
van de coronacrisis. De ondersteuning kan geboden worden in de volgende acht sectoren:
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 hulp voor huisvesting (uitgezonderd huurwaarborg)
 hulp voor energieverbruik
 digitale ondersteuning (computer, gsm, online cursus,...) met het oog op het bevorderen van 

online opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning
 kosten psychosociale hulp (huislijk geweld, angst en onrust)
 hulp op gebied van gezondheid (kosten en preventie COVID-19)
 hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van beperking van middelen
 andere noodzakelijke behoeften (vervoer, verzekering, kledij, bril, thuiszorg,...)
 verlenen van steun in kader van de strijd tegen kinderarmoede. 

Voor bovenstaande individuele steunverlening werd een bedrag van 141.232 euro toegekend. 
Daarboven werd een bedrag van 12.281 euro toegekend om personeel- en werkingskosten op te 
nemen voor de uitvoering van deze maatregel. 

Vanuit de sociale dienst van de stad Herentals wordt ervoor gekozen om deze middelen als volgt te 
verdelen:

Budget 1 (141.232 euro):

1. Inzetten bij individuele dossiers van gekende cliënten van de sociale dienst. 
2. Inzetten op digitale ondersteuning van:

o gekende dossiers op de sociale dienst
o dossiers gekend bij de scholen die ons bereiken via onze outreacher
o deelnemers van de zomerschool
o volwassenen in opleiding (met een zinvolle opleiding in functie van arbeidskansen en 

met een significant tijdsbestek)
o dossiers uit het buitengewoon onderwijs of de bijzondere jeugdzorg.

Bij een dergelijke aankoop wordt steeds het advies van de onderwijs- of 
opleidingsinstantie gevolgd voor de keuze van het toestel.   

3. Inzetten bij onbetaalde facturen van AZ Herentals naar aanleiding van opnames ten gevolge 
van COVID-19 na het uitputten van alle andere betalingsmogelijkheden. 

4. Inzetten op psychosociale hulpverlening door het ten laste nemen van facturen met een 
maximum van 10 sessies per cliënt. Hiervan kan afgeweken worden op gemotiveerd advies 
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Uiteraard moet voor elk van deze uitgaven steeds een individueel sociaal en financieel onderzoek 
uitgevoerd worden en wordt elke toewijs steeds besproken tussen de betrokken maatschappelijk 
assistent en de domeinverantwoordelijke of het diensthoofd van de sociale dienst. Op die manier 
wordt geprobeerd om zoveel mogelijk continuïteit tussen de verschillende dossiers te bereiken. 

Budget 2 (12.281 euro):

Deze extra middelen worden toegevoegd aan het personeelsbudget van de sociale dienst om de extra 
werkdruk naar aanleiding van alle bijkomende maatregelen (gedeeltelijk) op te vangen. 

Dit dossier werd reeds behandeld in het vast bureau van 19 oktober 2020. 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
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De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel van de sociale dienst om budget 1 (141. 232 
euro) in te zetten bij eigen gekende cliënten van de sociale dienst, voor digitale ondersteuning, voor 
onbetaalde ziekenhuisfacturen naar aanleiding van COVID-19 en voor facturen van psychosociale 
hulpverlening goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel van de sociale dienst om budget 2 (12.281 
euro) toe te voegen aan het personeelsbudget van de sociale dienst goed.

HD 4 2020_RMW_00064 Financiële middelen COVID-19: noodfondsen met 
betrekking tot armoedebestrijding naar aanleiding van 
COVID-19-pandemie: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse regering een noodfonds op voor de 
cultuursector, jeugdsector, media en lokale besturen met betrekking tot armoedebestrijding via het 
decreet van 19 juni 2020. Dit decreet voorziet in een financiële ondersteuning en versterking van de 
lokale besturen voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de COVID-19 pandemie. Voor 
de stad Herentals betekent dit een budget van 59.583,34 euro dat besteed mag worden tot en met 31 
december 2021.

Juridische grond
 Decreet Vlaamse regering van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met 

betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en lokalen besturen, en met 
betrekking tot armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Argumentatie
De financiële middelen (59.583,34 euro) die via het decreet van de Vlaamse regering van 19 juni 2020 
ter beschikking gesteld worden van de stad Herentals met als doel de lokale armoedebestrijding, 
zullen als volgt ingezet worden:

1. Ondersteuning van het ESF-project van de dienst activering voor 5.600 euro
De dienst activering wil op alle niveaus van de participatieladder de gepaste dienstverlening 
aanbieden. Op dit moment is er geen aanbod voor cliënten die zich op de onderste twee 
treden van deze participatieladder (geïsoleerd en sociale contacten buitenshuis) bevinden. 
Deze cliënten worden bijgevolg momenteel niet geactiveerd. Met dit ESF-project wordt een 
professionele buddy-werking uitgewerkt waardoor deze cliënten intensief begeleid kunnen 
worden en er zeer aanklampende gewerkt kan worden. 

2. Inkopen van ICT-ondersteuning aan huis voor 400 euro
Via de federale subsidie COVID-19 werd het mogelijk gemaakt om voor bepaalde 
doelgroepen/cliënten de nodige hardware te voorzien om opleidingen of studies digitaal te 
ondersteunen. Om ook ondersteuning bij problemen te voorzien zal een samenwerking met 
Breego vzw opgestart worden in samenwerking met de vrijwilligers van 't Peeseeke. Uiteraard 
zal er steeds eerst gekeken worden naar de vrijwilligers van 't Peeseeke of zij de nodige 
ondersteuning kunnen bieden. Indien dit niet het geval is, zal er beroep gedaan worden op 
Breego vzw. Breego vzw schakelt studenten informatica in om problemen aan huis op te 
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lossen tegen een vergoeding van 40 euro. 

3. Een eenmalige verhoging van de jaarlijkse dotaties van De Fakkel vzw en De Dorpel vzw voor 
7.500 euro. 
De jaarlijkse dotatie voor deze twee armoedeorganisaties van de stad Herentals zal voor het 
jaar 2020 eenmalig verhoogd worden met 7.500 euro. 

4. Bijkomende inzet van een maatschappelijk assistent voor 46.083,34 euro.
Alle COVID-19-maatregelen en -subsidies hebben voor heel wat bijkomende en nieuwe 
opdrachten gezorgd op de sociale dienst. Om de huidige outreachfunctie bijkomend te 
versterken en de werkdruk op de sociale dienst houdbaar te houden zal geprobeerd worden 
met dit budget een maatschappelijk assistent 8 à 9 maanden in dienst te houden.

Dit dossier werd reeds behandeld in het vast bureau van 19 oktober 2020.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de inzet van Vlaamse subsidie (59.583,34 euro) tot 
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie als volgt goed:

 naar het ESF-project van de dienst activering gaat 5.600 euro 
 400 euro wordt gereserveerd voor ICT-ondersteuning
 de jaarlijkse dotatie van De Fakkel vzw en De Dorpel vzw wordt éénmalig verhoogd met 7.500 

euro 
 46.083,34 euro wordt gebruikt voor bijkomende inzet op de sociale dienst.

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

     de voorzitter
     Bart Michiels
     


