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raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 2 februari 2021

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik 
De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen ; mevrouw Anne-
Mie Hendrickx, raadslid ; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid ; mevrouw Els 
Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid ; de heer Rob Lathouwers, raadslid ; mevrouw 
Evelyn Breugelmans, raadslid ; de heer Andreas Huyskens, raadslid ; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid 
; mevrouw Susy Matthijs, raadslid ; mevrouw Lore Wagemans, raadslid ; mevrouw Priscilla Van 
Thielen, raadslid ; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de heer 
François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, 
raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer Dirk 
Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
mevrouw Bieke Baeten, raadslid; mevrouw Annick De Grauwe, raadslid

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

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00017 Vervanging en eedaflegging van de voorzitter van het 
Bijzonder comité voor de sociale dienst 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen uit de leden van het vast 
bureau of de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst moet geen eed meer afleggen als hij/zij 
al lid of voorzitter is van het vast bureau of college. 

Is hij/zij geen lid of voorzitter van het vast bureau of het college van burgemeester en schepenen, 
dan legt de voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst de eed af in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Door de eedaflegging wordt hij/zij ook lid van het vast bureau en het college van burgemeester en 
schepenen en dus meteen ook schepen. 

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur 

Argumentatie
Op 17 januari 2019 werd de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het Bijzonder comité 
voor de sociale dienst, op naam van de heer Peter Bellens, overhandigd aan de algemeen directeur. 
Deze voordrachtsakte vermeld geen opvolger. 

Op 25 januari 2021 werd een nieuwe voordrachtsakte voor een kandidaat-voorzitter van het Bijzonder 
comité voor de sociale dienst, op naam van de heer heer Bart Michiels, overhandigd aan de algemeen 
directeur. 

Als de akte als ontvankelijk wordt beschouwd, dan is de voorgedragen voorzitter automatisch 
verkozen. 

De heer Bart Michiels legt de eed ''Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'' 
af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Door de eedaflegging wordt 
hij/zij ook lid van het vast bureau en meteen ook schepen. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ontvankelijke voordrachtsakte van de 
voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De voorgedragen voorzitter, de heer Bart Michiels geboren op 22 september 1976, wordt verkozen 
verklaard als voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van de heer Bart Michiels als 
voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst.

Bijlagen
 20210125_Voordrachtsakte_VZBCSD.pdf
 UiitrekselStrafregister_BartMichiels.pdf
 Uittreksel_Bevolkingsregister_BartMichiels.pdf

2 2021_RMW_00004 Kennisname installatie van een nieuw raadslid na 
overlijden van een raadslid
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De heer Peter Bellens is overleden. Er moest een nieuw raadslid aangeduid worden. 

De gemeenteraad moest een opvolger aanduiden. 
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Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur: artikel 6 en 14

Argumentatie
De gemeenteraad keurde de geloofsbrieven van de heer Ludo Van den Broeck goed en stelde hem 
aan als raadslid. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van de heer Ludo Van den 
Broeck als raadslid na het overlijden van de heer Peter Bellens. 

3 2021_RMW_00002 Kennisname ontslag van raadslid Jennis Wagemans en 
aanstelling Marnix Verheyen als raadslid 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De heer Jennis Wagemans neemt ontslag als raadslid. Hij deelde dit schriftelijk mee aan de voorzitter.

De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werd in kennis gesteld op 
4 januari 2021.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur: artikel 13 en 68

Argumentatie
De gemeenteraad keurde de geloofsbrieven van de heer Marnix Verheyen goed. 

De heer Marnix Verheyen legde in de handen van de voorzitter de eed af als raadslid. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van raadslid Jennis Wagemans.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling en eedaflegging van de heer 
Marnix Verheyen als raadslid in de gemeenteraad. 

4 2021_RMW_00003 Kennisname ontslag van raadslid Eva Kerkhofs en 
aanstelling van de heer Marcel De Cuyper als raadslid 
GOEDGEKEURD
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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Mevrouw Eva Kerkhofs neemt ontslag als raadslid. Zij deelde dit schriftelijk mee aan de voorzitter.

De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werd in kennis gesteld op 
4 januari 2021.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur: artikel 13 en 68

Argumentatie
De gemeenteraad keurde de geloofsbrieven van de heer Marcel De Cuyper goed. 

De heer Marcel De Cuyper legde in de handen van de voorzitter de eed af als raadslid. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van raadslid Eva Kerkhofs

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling en eedaflegging van de heer 
Marcel De Cuyper als raadslid in de gemeenteraad. 

5 2021_RMW_00018 Bepalen van de rangorde van de raadsleden 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de installatievergadering van 25 januari 2019 werd de rangorde van de raadsleden vastgelegd. 

De rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van 
voordracht. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegevoegd aan het 
college van burgemeester en schepenen en is steeds de laatste schepen in rang. De burgemeester 
staat hoger in rang dan de schepenen. 

Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit 
krijgt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogst 
aantal naamstemmen heeft behaald de hoogste rang toegewezen. Bij een gelijk aantal naamstemmen 
neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad 
de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.

De opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, worden 
onderaan toegevoegd in volgorde van hun eedaflegging. 

Deze rangorde geldt voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur 

Argumentatie
De heer Bart Michiels legde de eed af als voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De heer Bart Michiels wordt zesde schepen. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de rangorde als volgt vast: 

1. Mien Van Olmen burgemeester
2. Yoleen Van Camp schepen
3. Jan Michielsen schepen
4. Pascal Van Nueten schepen
5. Patrik De Cat schepen
6. Stefan Verraedt schepen
7. Bart Michiels schepen
8. Anne-Mie Hendrickx raadslid
9. Jan Bertels raadslid
10. Liese Bergen raadslid
11. Els Sterckx raadslid
12. Peter Verpoorten raadslid
13. Bieke Baeten raadslid
14. Rutger Moons raadslid
15. Rob Lathouwers raadslid
16. Evelyn Breugelmans raadslid
17. Andreas Huyskens raadslid
18. Eva Brandwijk raadslid
19. Susy Matthijs raadslid
20. Lore Wagemans raadslid
21. Priscilla Van Thielen raadslid
22. Tom Olyslaegers raadslid
23. Annick De Grauwe raadslid
24. Pieter Laureys raadslid
25. François Vermeulen raadslid
26. Griet Van Nueten raadslid
27. Ludo Van Den Broeck raadslid
28. Marnix Verheyen raadslid
29. Marcel De Cuyper raadslid

 

6 2021_RMW_00001 Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 8 
december 2020: goedkeuring
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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 

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 8 december 2020 goed.

Bijlagen
 20201208_RMW_ontwerpnotulen.pdf

Sector zorg

Woonzorgcentrum Sint-Anna

7 2021_RMW_00021 Dagprijzen groep assistentiewoningen: korting ten 
belope van de indexering periode 1 januari 2021 tot en 
met 30 juni 2021
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De dagprijzen van de groep assistentiewoningen worden, zoals wettelijk toegelaten, jaarlijks 
aangepast aan de consumptieprijsindex. Dit kan door mededeling via het E-loket Zorg en Gezondheid. 
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 8 december 2020 om:

 de dagprijzen van de groep assistentiewoningen met ingang van 1 januari 2021 aan te passen 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen conform volgende formule:
huidige dagprijs x 109,64 (indexcijfer oktober 2020)
108,83 (indexcijfer oktober 2019

de nieuwe dagprijzen per type worden vastgesteld als volgt:
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 type A: 26,63 euro
 type B: 36,38 euro
 type C: 44,38 euro

 het Agentschap Zorg en Gezondheid via het E-loket kennis te geven van deze beslissing

Juridische grond
 Besluit Vlaamse regering 17 juli 2015

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 8 december 2020 principieel een korting te verlenen 
aan de bewoners van de assistentiewoningen ter waarde van de stijging van de dagprijs ingevolge de 
indexatie vanaf 1 januari 2021 voor het eerste half jaar 2021. Het financieel resultaat voor de 
bewoners blijft op deze wijze gelijk. Dit voorstel werd voorgelegd aan de werkgroep 'samen tegen 
corona'. 

Het bestuur wil graag een tegemoetkoming doen en de goedgekeurde indexering van de dagprijs 
compenseren voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Dit kan gebeuren door een korting op dagbasis toe te staan voor de huurders van de groep 
assistentiewoningen als volgt: 

 flat type A: 0,20 euro 
 flat type B: 0,27 euro
 flat type C: 0,33 euro

Op die manier wordt de goedgekeurde indexering volledig gecompenseerd tot en met 30 juni 2021.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om een korting op dagbasis toe te staan voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor de huurders van de groep assistentiewoningen, op 
basis van het type flat als volgt: 

 flat type A: 0,20 euro 
 flat type B: 0,27 euro
 flat type C: 0,33 euro

Op die manier wordt de goedgekeurde indexering van de huurprijzen volledig gecompenseerd tot en 
met 30 juni 2021.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 20201214samentegencorona_verslag.docx

8 2021_RMW_00022 Dagprijs WZC Sint-Anna: korting ten belope van de 
indexering periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 
2021
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GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De dagprijs van het WZC Sint-Anna wordt, zoals wettelijk toegelaten, jaarlijks aangepast aan de 
consumptieprijsindex. Dit kan door mededeling via het E-loket Zorg en Gezondheid. De raad voor 
maatschappelijk welzijn besliste op 8 december 2020 om:

 de dagprijs van het WZC Sint-Anna met ingang van 1 januari 2021 aan te passen aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen conform volgende formule:
64,36 euro (huidige dagprijs) x 109,42 (indexcijfer september 2020) = 64,94 euro
108,44 (indexcijfer september 2019)

 de korting voor echtparen van 5 % te berekenen op basis van deze nieuwe dagprijs.
 het Agentschap Zorg en Gezondheid via het E-loket kennis te geven van deze beslissing.

Juridische grond
 Besluit Vlaamse regering 17 juli 2015

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 8 december 2020 principieel een korting te verlenen 
aan de bewoners van het woonzorgcentrum ter waarde van de stijging van de dagprijs ingevolge de 
indexatie vanaf 1 januari 2021 voor het eerste half jaar 2021. Het financieel resultaat voor de 
bewoners blijft op deze wijze gelijk. Dit voorstel werd eveneens voorgelegd aan de werkgroep 'samen 
tegen corona'. 

Het bestuur wil graag een tegemoetkoming doen, en de goedgekeurde indexering van de dagprijs 
compenseren voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Dit kan gebeuren door een korting op dagbasis toe te staan voor de bewoners van het WZC van 0,58 
euro, en voor echtparen een korting op dagbasis van 0,55 euro.  Op die manier wordt de indexering 
volledig gecompenseerd tot en met 30 juni 2021.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om een korting op dagbasis toe te staan voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor de bewoners van het WZC Sint-Anna van 0,58 euro, 
en voor echtparen een korting op dagbasis van 0,55 euro en op die manier de goedgekeurde 
indexering van de dagprijs volledig te compenseren tot en met 30 juni 2021.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen
 20201214samentegencorona_verslag.docx

Sector burger en samenleving
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Sociale dienst

9 2021_RMW_00008 Vaststelling normen steun- en dienstverlening dienstjaar 
2021
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Jaarlijks worden de steun- en dienstverleningsnormen voorgelegd aan het Bijzonder comité voor de 
sociale dienst, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Het Bijzonder comité voor de sociale dienst verleende op maandag 4 januari 2021 gunstig advies.

Juridische grond
 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s
 Omzendbrief van 1 maart 2020 inzake de aanpassing van de bedragen die tot de federale 

wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren

Argumentatie
De volledige steunnormen kunnen teruggevonden worden als bijlage bij deze beslissing waarin de 
wijzigingen in kleur zichtbaar zijn. 

Samengevat werden onderstaande gegevens aangepast:

 Door een stijging van het leefloon doorheen het lopende jaar moet het steunbarema ook 
opgetrokken  worden. Het voorstel van de sociale dienst voor 2021 is als volgt: 

  Leefloon Aanvullende 

steun 

Steunbarema

Cat. 1. Samenwonende personen 656,45 euro - 656,45 euro
Cat. 2. Alleenstaande persoon 984,68 euro 51,32 euro 1.036,00 euro
Cat. 3. Persoon die samenwoont met een gezin ten 

laste
1.330,74 euro - 1.330,74 euro

 Door een stijging van het steunbarema verandert de maximale huurtoelage waardoor ook de 
tweede hogere grens voor financiële steun voor medische kosten wijzigt. 
Het voorstel van de sociale dienst is om deze hogere grensbedragen vanaf 1 januari 2021 vast 
te stellen op 1.202 euro voor een alleenstaande persoon en op 1.473,05 euro voor een 
persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste. Het voorstel van de sociale dienst kan 
samengevat worden in onderstaand schema

Categorie
Max. Ink.

in euro

Medicatie met 
tussenkomst (v
olledig, met 
uitzondering 

Medicatie 
zonder 
tussenkomst

Kinesist Logopedie Tandver-
zorging Ziekenhuis



10/30

van forfaitaire 
aftrek)

Alleenstaand  1.036,00 2,50 euro 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
Alleenstaand 1.202,00 5,00 euro 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Gezinslast 1.330,74 2,50 euro 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
Gezinslast 1.473,05 5,00 euro 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Categorie

Maximum 
inkomen

in euro

 Bril met sterkte 
tot 3

 Bril met sterkte van 
3 tot 4,5

 Bril met sterkte vanaf 
4,5

Alleenstaand 1.036,00

 

75 %  maximum 
75 euro

 

75 %  maximum 
105 euro

 

75 %  maximum 135 
euro

Alleenstaand 1.202,00

 

50 %  maximum 
50 euro

 

50 %  maximum 80 
euro

 

50 %  maximum 110 
euro

Gezinslast 1.330,74

 

75 %  maximum 
75 euro

 

75%  maximum 105 
euro 

 

75 %  maximum 135 
euro

Gezinslast 1.473,05

 

50 %  maximum 
50 euro

 

50 %  maximum 80 
euro

 

50 %  maximum 110 
euro

 Namen van instanties werden aangepast aan de nieuwe naamgeving. 
 De werking van Integrale gezinszorg wordt zeer kort toegevoegd. 
 De wachtlijstprocedure WZC Sint-Anna werd toegevoegd in plaats van  de werkvoorschriften.
 De recentste versies van het huishoudelijk reglement en het opnamecontract Sint-Anna 

vervangen de voorgaande. 

In het dienstjaar 2021 zal gestart worden met een grondige evaluatie en herwerking van de normen 
steun- en dienstverlening.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het steunbarema vanaf 1 januari 2021 aan te passen 
als volgt:

  Leefloon Aanvullende 

steun 

Steunbarema

Categorie 1 Samenwonende personen 656,45 euro - 656,45 euro
Categorie 2 Alleenstaande persoon 984,68 euro 51,32 euro 1.036,00 euro
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Categorie 3 Persoon die samenwoont met een 
gezin ten laste

1.330,74 euro - 1.330,74 euro 

Het bedrag van de tweede bovengrens voor personen met een inkomen boven het steunbarema maar 
gelijk aan of hoger dan het steunbarema en de maximale huurtoelage wordt gewijzigd naar aanleiding 
van de verhoging van het steunbarema. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit bedrag bepaald op 1.202 euro 
voor een alleenstaande persoon en op 1.473,05 euro voor een persoon die samenwoont met een 
gezin ten laste.

Van deze steunnormen kan steeds worden afgeweken op gemotiveerd advies van de sociale dienst, 
na beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Dienst gelijke kansen en preventie

10 2021_RMW_00020 Omvorming KringKruidenier tot sociale kruidenier: 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7 juli 2015 opende de KringKruidenier voor het eerst haar deuren. De streefdoelen bij de opstart 
waren: een nieuw sociaal winkelconcept uitwerken dat economisch rendabel was, 
tewerkstellingskansen creëren, ontmoetingskansen bieden, mogelijkheden bieden tot vrijwilligerswerk 
en vormingen rond gezonde voeding uitwerken. Een bijkomende doelstelling was het tegengaan van 
voedselverspilling. 

Het project is gestart in een samenwerking tussen het OCMW Herentals en Milieu en Werk vzw (een 
zusteronderneming van de Kringwinkel Zuiderkempen vzw). Het OCMW had de sociale expertise en 
Milieu en Werk bracht de operationele en commerciële expertise (o.a. de boekhouding van het 
project) in. 

De KringKruidenier startte als een proefproject, onder impulssubsidies van de provincie Antwerpen, 
met als doelstelling te onderzoeken of dit vernieuwend project zelfbedruipend kon worden op termijn 
(3 jaar). 

Op 31 december 2020 stopte Milieu en Werk vzw met de samenwerking en bijgevolg met het beheren 
van de boekhouding van de KringKruidenier. Vanaf 1 januari 2021 doet het OCMW Herentals de 
boekhouding zelf en gaat de dienst gelijke kansen en preventie een andere richting uit met de 
KringKruidenier.

Van 1 januari 2021 tot 28 februari 2021 blijft de winkel open als KringKruidenier. In maart 2021 wordt 
de winkel een sociale kruidenier, met extra initiatieven om de brede doelgroep te blijven 
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ondersteunen en bereiken. De sociale kruidenier wordt ook gecombineerd met de voedselbedeling en 
De Cirkel.

De werking van de sociale kruidenier ziet er als volgt uit:

 Alle klanten melden zich aan in de ontmoetingsruimte De Cirkel. De klanten gaan één voor 
één de winkel binnen met de aanwezige vrijwilliger of medewerker.

 Enkel klanten die worden doorverwezen via de sociale dienst kunnen in de sociale kruidenier 
komen winkelen. De criteria voor de sociale kruidenier zijn niet hetzelfde als voor de 
rechthebbenden van de voedselbedeling. Maar beide doelgroepen kunnen wel terecht in de 
sociale kruidenier.

 In de winkel staan basisproducten ter beschikking van Everyday en Boni, die de klanten 
kunnen kopen. Dit aanbod wordt aangevuld door Saved Food van Aldi, Bakkerij Vanspringel, 
Foodsavers Zuiderkempen en gratis groenten van de veilingen Hoogstraten en Sint-Katelijne-
Waver.

 De FEAD-producten (Fund for European Aid to the Most Deprived) staan ook in de sociale 
kruidenier. Dit aanbod staat ter beschikking van de personen die recht hebben op 
voedselbedeling. Zij mogen gratis een bepaald aantal producten meenemen. Het aantal 
producten wordt bepaald aan de hand van de gezinssituatie. Deze klanten krijgen bij hun 
bezoek aan de winkel ook de mogelijkheid om hun pakket aan te vullen met producten die ze 
in de sociale kruidenier kunnen kopen.

Vanaf 1 maart 2021 is de sociale kruidenier wekelijks open op woensdag (10 tot 18 uur) en 
donderdag (9 tot 17 uur).

In dit eerste jaar zet de dienst gelijke kansen en preventie zich in om bijkomende projecten op te 
zetten, om ook die mensen die net niet in aanmerking komen voor de sociale kruidenier niet uit het 
oog te verliezen en te kunnen blijven bereiken. Ideeën voor dergelijke projecten zijn:

 1-2-3 aan tafel: het OCMW Herentals is reeds deelnemende organisatie, maar dit kan nog 
verder worden uitgewerkt.

 Workshops in de leskeuken in Campus Spiegelfabriek.
 Soepbar.

De bijkomende projecten combineren het bereikbaar maken van gezonde voeding en het bieden van 
ontmoetingskansen.

De omvorming van KringKruidenier naar sociale kruidenier biedt nog steeds kansen om 1 LDE-
medewerker (Lokale DienstenEconomie) aan boord te houden, alsook de collega van de dienst 
communicatie en participatie en de vele, soms kwetsbare, vrijwilligers. Voor de andere LDE-
medewerker (momenteel is deze functie niet ingevuld) gaat de dienst activering van Neteland Zorg en 
Welzijn op zoek naar een alternatieve tewerkstellingsplek. De LDE-formule is niet de juiste 
tewerkstellingsformule gebleken voor het project.

Op lange termijn droomt de stad Herentals ervan om met Handelshart Herentals samen te werken en 
om naar een kortingstarief te kunnen gaan in de voedingswinkels, zoals in de sociale kruidenier. Zo 
heeft de stad Herentals niet één, maar veel meer ‘sociale’ winkels en wordt dit een gedeeld gegeven.

Argumentatie
Doordat de KringKruidenier aan een breed publiek verkoopt, is de btw-plicht van toepassing. De 
boekhouding en bijhorende btw-aangiftes gebeurden steeds door Milieu en Werk vzw, gezien zij over 
deze expertise beschikken. Het OCMW heeft deze expertise niet in huis. Een sociale kruidenier kan 
een vrijstelling krijgen op de btw-verplichting indien de omzet niet hoger ligt dan 25.000 euro netto. 
Door de doelgroep van de KringKruidenier af te bakenen tot sociale klanten, en bijgevolg een gewone 
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sociale kruidenier te worden, kan de winkel verdergezet worden gezien het OCMW een boekhouding 
als deze wel kan beheren.

90 % van de klanten van de KringKruidenier zijn solidaire klanten. Het initiële doel was om te 
onderzoeken of via deze brede toegankelijkheid een stabiele financiële basis gelegd kon worden om 
de operationele werking en extra tewerkstelling te kunnen financieren. Het halen van deze financiële 
doelstelling is in realiteit echter erg moeilijk omdat de marges in de retailsector bijzonder laag zijn, 
waardoor er een erg hoge omzet gedraaid moet worden om dit te kunnen realiseren. Daardoor was 
het bereiken van een groot aandeel solidaire klanten van bij de opstart essentieel. Ondanks dat deze 
doelgroep duidelijk bereikt wordt, genereert de KringKruidenier niet genoeg omzet om zelfbedruipend 
te kunnen zijn. 

De KringKruidenier werkt met twee verschillende prijzen. Een prijs voor de solidaire klanten (duurder 
tarief) en een prijs voor de sociale klanten (goedkoop tarief). De berekening van deze prijzen neemt 
veel tijd in beslag. De manier waarop deze prijzen worden berekend, zorgt ervoor dat het verschil 
tussen beide prijzen vaak het dubbele is, waardoor solidaire klanten meer betalen voor hetzelfde 
product dan in een gewone supermarkt.

De voorgestelde openingsuren vanaf 1 maart 2021 en de combinatie van de sociale kruidenier met de 
voedselbedeling creëert meer mogelijkheden voor de rechthebbenden van de voedselbedeling. De 
FEAD-producten kunnen wekelijks op twee verschillende dagen worden opgehaald, dit geeft de 
rechthebbenden meer flexibiliteit. Op dit moment vindt de voedselbedeling één keer om de twee 
weken plaats.

Het gebruik van De Cirkel met de sociale kruidenier bevordert de sociale contacten van de klanten. 
Tijdens het wachten voor de sociale kruidenier of voedselbedeling is er de mogelijkheid om iets te 
drinken of eten in De Cirkel en in gesprek te gaan met bezoekers, vrijwilligers of medewerkers. Het 
sociale contact wordt nog extra versterkt door de klanten één voor één met een vrijwilliger, 
maatschappelijk assistente of medewerker in de sociale kruidenier te laten winkelen. Daardoor 
ontstaat als vanzelf de kans om een gesprek aan te gaan en kan nog meer ingezet worden op een 
warme ontvangst.

Door de FEAD-producten in de sociale kruidenier te zetten, wordt ook de zelfstandigheid van de 
klanten versterkt. Dit bevordert de keuzemogelijkheid van de personen die recht hebben op deze 
producten.

De openingsuren van de sociale kruidenier zijn woensdag en donderdag omdat er enkel op dinsdag en 
woensdag groenten kunnen worden afgehaald bij de veilingen in Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de omvorming van de KringKruidenier tot een sociale 
kruidenier principieel goed met ingang van 1 maart 2021. De sociale kruidenier is open voor sociale 
klanten en klanten die recht hebben op een gratis voedselpakket. De sociale kruidenier wordt 
wekelijks opengehouden op woensdag en donderdag door vrijwilligers.

Stemming op besluit 1
- 20 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; 

Andreas Huyskens; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger 
Moons; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van 
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Olmen; Priscilla Van Thielen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; Peter Verpoorten; 
Stefan Verraedt

- 7 onthouding(en): Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom 
Olyslaegers; François Vermeulen; Lore Wagemans

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

11 2021_RMW_00007 AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw: vervanging 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW is vennoot in het AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw.

Op 12 maart 2019 duidde de gemeenteraad de heer Peter Bellens aan als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor deelname aan de algemene 
vergadering voor de volledige lokale bestuursperiode 2019-2024.

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020. De raad voor maatschappelijk welzijn duidt 
een nieuwe vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering van AZ Sint-
Elisabeth Herentals voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Statuten AZ Sint-Elisabeth vzw

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn moet een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden in de algemene 
vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw ter vervanging van de heer Peter Bellens voor de 
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De CD&V-fractie draagt de heer Jan Michielsen voor als vertegenwoordiger voor deelname aan de 
algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor de resterende duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. 

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Jan Michielsen aan als vertegenwoordiger voor 
deelname aan de algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor de resterende duur 
van de lokale bestuursperiode 2019-2024 ter vervanging van de heer Peter Bellens. 
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Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan AZ Sint-Elisabeth. 

Stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor
- 1 onthouding(en)

12 2021_RMW_00009 AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw: vervanging bestuurder 
in de raad van bestuur 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW is vennoot in het AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw.

Op 12 maart 2019 duidde de gemeenteraad de heer Peter Bellens aan als bestuurder in raad van 
bestuur van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor deelname aan de algemene vergadering voor de 
volledige lokale bestuursperiode 2019-2024.

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020. De raad voor maatschappelijk welzijn duidt 
een nieuwe bestuurder aan in de raad van bestuur van AZ Sint-Elisabeth Herentals voor de resterende 
duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Statuten AZ Sint-Elisabeth vzw

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn moet een nieuwe bestuurder aanduiden in de raad van bestuur 
van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw ter vervanging van de heer Peter Bellens voor de resterende duur 
van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De CD&V-fractie draagt de heer Patrik De Cat voor als vertegenwoordiger voor deelname in de raad 
van bestuur van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor de resterende duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. 

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Patrik De Cat aan als bestuurder in de raad van 
bestuur van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 
2019-2024 ter vervanging van de heer Peter Bellens. 

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan AZ Sint-Elisabeth. 
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Stemming op besluit 1
- 24 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)

13 2021_RMW_00005 Cipal dv: vervanging  plaatsvervangend 
vertegenwoordiger algemene vergadering 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

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

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 12 maart 2019 de heer Bart Lamers aangeduid als 
vertegenwoordiger en de heer Jennis Wagemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
deelname aan de algemene vergadering van Cipal dv voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019 - 2024.

De heer Bart Lamers nam ontslag als raadslid. De raad voor maatschappelijk welzijn duidde de heer 
François Vermeulen aan als vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering van 
Cipal. 

De heer Jennis Wagemans neemt ontslag als raadslid. Er moet een nieuwe plaatsvervanger aangeduid 
worden.

Juridische grond
 Statuten van Cipal
 Decreet lokaal bestuur, artikel 432

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn moet een nieuwe plaatsvervanger aanduiden.

De N-VA-fractie draagt de heer Pieter Laureys voor als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
deelname aan de algemene vergadering van Cipal.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de aanduiding.

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Pieter Laureys aan als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene 
vergadering van Cipal dv voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Cipal dv. 
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Stemming op besluit 1
- 24 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)

14 2021_RMW_00010 Welzijnszorg Kempen: vervanging plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Welzijnszorg Kempen verenigt de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout en streeft naar een 
betere zorgverlening, een betere gezondheidszorg en meer welzijn in de Kempen.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 de heer Peter Bellens aan als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen voor de 
volledige legislatuur 2019-2024.

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020. De raad voor maatschappelijk welzijn duidt 
 een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Statuten Welzijnszorg Kempen

Argumentatie
De CD&V-fractie draagt de heer Rutger Moons voor als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
deelname aan de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen voor de resterende duur van de 
lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de voorgedragen afvaardiging.

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Rutger Moons aan als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW voor deelname aan de algemene en bijzondere algemene 
vergadering van Welzijnszorg Kempen voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-
2024.

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

Stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor
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- 1 onthouding(en)

15 2021_RMW_00011 Forum Lokale Werkgelegenheid: vervanging 
vertegenwoordiger en voorzitter 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 19 december 2000 de lokale samenwerkingsovereenkomst goed over het 
lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel. Het lokaal bestuur neemt het voorzitterschap 
op van het forum lokale werkgelegenheid.

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 maart 2019 werd de heer Peter Bellens aangeduid als 
vertegenwoordiger in het Forum Lokale Werkgelegenheid. 

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020.

Er moet een nieuwe vertegenwoordiger in het Forum Lokale Werkgelegenheid aangeduid worden. 
Deze vertegenwoordiger is tevens voorzitter van het forum. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De CD&V-fractie draagt de heer Bart Michiels voor als vertegenwoordiger in het Forum Lokale 
Werkgelegenheid voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Bart Michiels aan als vertegenwoordiger van  het 
OCMW in het Forum Lokale Werkgelegenheid voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 
2019 - 2024.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan het Forum Lokale Werkgelegenheid.

Stemming op besluit 1
- 25 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
- 1 onthouding(en)



19/30

16 2021_RMW_00012 nv vso Avalon: aanduiding vertegenwoordiger algemene 
vergadering
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
OCMW Herentals is lid van de nv vso Avalon, een woonvoorziening voor personen met een motorische 
beperking. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 de heer Peter Bellens aan als een 
vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering van de nv vso Avalon.

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020. Er moet een nieuwe vertegenwoordiger 
aangeduid worden.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De CD&V-fractie draagt de heer Bart Michiels voor als afgevaardigde voor deelname aan de algemene 
vergadering van de nv vso Avalon voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 
2024. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de aanduiding van de afgevaardigde.

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Bart Michiels aan als vertegenwoordiger voor 
deelname aan de algemene vergadering van nv vso Avalon voor de resterende duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan nv vso Avalon.

Stemming op besluit 1
- 25 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
- 1 onthouding(en)

17 2021_RMW_00013 't Gerief: vervanging vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger in de algemene vergadering 
GOEDGEKEURD

Beschrijving



20/30

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW is vennoot van dienstenchequebedrijf 't Gerief cvba-so. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 twee vertegenwoordigers en twee 
plaatsvervangend vertegenwoordigers aan voor het bijwonen van de algemene vergadering van 't 
Gerief cvba-so voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020. Er moet een nieuwe vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering aangeduid worden. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, artikel 432

Argumentatie
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de vennoten. Voor het 
OCMW worden de vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de raad voor maatschappelijk 
welzijn uit hun leden. 

Volgens de statuten kan elk OCMW maximum 2 afgevaardigden aanduiden en maximum 2 
plaatsvervangers. Deze vertegenwoordigers en plaatsvervangend vertegenwoordigers kunnen voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode (2019-2024) aangeduid worden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 de heer Bart Van Ballaer, ambtenaar 
en de heer Peter Bellens aan als vertegenwoordigers en de heer Bart Michiels en de heer Patrik De 
Cat als plaatsvervangend vertegenwoordigers voor deelname aan de algemene vergadering van 't 
Gerief voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

De CD&V-fractie draagt de heer Bart Michiels voor als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
en de heer Rutger Moons als plaatsvervanger. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de voorgedragen afvaardiging.

Er zijn evenveel stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt opgenomen in het besluit

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Bart Michiels aan als vertegenwoordiger en de 
heer Rutger Moons als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor deelname aan de 
algemene vergadering van 't Gerief cvba-so voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 
2019-2024.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan 't Gerief cvba-so.

Stemming op besluit 1
- 25 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
- 1 onthouding(en)

18 2021_RMW_00014 Vzw OpWeg:  vervanging  kandidaat-bestuurder
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GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
vzw OpWeg biedt één-op-één begeleiding aan personen met een beperking. Het OCMW neemt deel 
aan de raad van bestuur van vzw OpWeg. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 mevrouw Chary Mertens aan als 
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van vzw OpWeg. 

Mevrouw Chary Mertens nam op 22 januari 2021 ontslag. Er moet een nieuwe kandidaat-bestuurder 
aangeduid worden voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, artikel 432

Argumentatie
De CD&V-fractie draagt mevrouw Sarah Boxstaens voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de 
raad van bestuur van vzw OpWeg voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 
2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurders.

Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevrouw Sarah Boxstaens aan als kandidaat-bestuurder 
om te zetelen in de raad van bestuur van vzw OpWeg voor de resterende duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan vzw OpWeg.

Stemming op besluit 1
- 25 stem(men) voor
- 2 onthouding(en)

Bijlagen
 Ontslag_CharyMertens.pdf

19 2021_RMW_00016 Sociaal verhuurkantoor ISOM: vervanging 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur 
GOEDGEKEURD
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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW neemt deel aan de intergemeentelijkse samenwerking OCMW's Middenkempen (ISOM), 
waarvan het sociaal verhuurkantoor (SVK) een onderdeel is. 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 de heer Peter Bellens aan als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur 
van het SVK voor de volledige duur van de bestuursperiode 2019-2020.

De heer Peter Bellens is overleden op 21 december 2020. Er moet een nieuwe vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering en een nieuwe kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur aangeduid 
worden voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2020.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de vennoten. Elk OCMW 
wordt vertegenwoordigd door maximum 3 vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de raad 
voor maatschappelijk welzijn uit hun leden en voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 
2019-2024.

Zoals de statuten voorschrijven, kiest de algemene vergadering uit haar leden een raad van bestuur, 
waarbij elk OCMW vertegenwoordigd is met twee bestuurders.

De CD&V-fractie draagt de heer Matthias Verhegge voor als vertegenwoordiger voor deelname aan de 
algemene vergadering van SVK ISOM voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 
2024.

De CD&V-fractie draagt de heer Matthias Verhegge voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de 
raad van bestuur van SVK ISOM voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de voorgedragen afvaardiging.

Er zijn evenveel stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Matthias Verhegge aan als vertegenwoordiger van 
het OCMW voor deelname aan de algemene vergadering en als kandidaat-bestuurder voor de raad 
van bestuur van SVK ISOM voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024. 

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan SVK ISOM. 

Stemming op besluit 1
- 25 stem(men) voor
- 1 stem(men) tegen
- 1 onthouding(en)
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20 2021_RMW_00006 COVID-19 - Vlaanderen helpt - Optie 1 - Lokale 
contacttracing: afsluiten samenwerkingsovereenkomst 
en bijlagen door bevoegd lokaal orgaan: bekrachtiging 
hoogdringende goedkeuring van het vast bureau van 18 
januari 2021
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 14 december 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen:

 om in te gaan op de oproep om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-
19-pandemie te versterken onder de vorm van optie 1, dit gebeurt in vereniging met de lokale 
besturen uit Neteland Zorg en Welzijn

 dat Herentals hierin de rol van trekkende gemeente vervult als administratief coördinator
 dat de samenwerkingsovereenkomst en de verwerkersovereenkomst die in dit verband 

moeten afgesloten worden (en hun bijlagen) in een volgende fase ter goedkeuring worden 
voorgelegd.

Fase 1 - Aanmelding lokaal bestuur voor deelname aan de lokale contacttracing vereiste dat die 
melding tegen 11 december 2020 per mail moest gebeuren. Daarom mailde het bestuur op 9 
december 2020 naar Vlaanderen Helpt dat Herentals zich engageert voor optie 1 en daarin de rol van 
trekkende gemeente op zich neemt. Daarmee was stap 1 uit fase 1 vervuld.

Stap 2 zorgde er voor dat het bestuur op 18 december 2020 via het Digitaal Loket van het ABB 
volgende documenten ontving:

 de officiële ontvangstmelding van 17 december 2020 met volgende bijlagen:
o bijlage 1 - afsprakenkader gemeenten zorgraden
o bijlage 2 - verwerkingsovereenkomst verwerken van persoonsgegevens om de 

contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken

o bijlage 3A - aanvraag toegang Interne Controletoren – lokaal bestuur
o bijlage 3B - aanvraag toegang UVS – lokaal bestuur
o bijlage 4 - protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 

het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Herentals en het 
OCMW Herentals

 de samenwerkingsovereenkomst van gemeenten die zich verenigen
 de richtlijnen met betrekking tot AVG/ GDPR voor lokale besturen.

Thans moeten volgende stappen genomen worden:

 stap 3: vervolledigen en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst en de bijlagen
 stap 4: goedkeuring afsluiten samenwerkingsovereenkomst en bijlagen door bevoegd lokaal 

orgaan
 stap 5: ondertekende overeenkomsten uiterlijk 31 januari 2021 bezorgen via digitaal loket.

Omdat zowel de stad alsook het OCMW betrokken worden bij de uitvoering, moeten zowel de stad 
alsook het OCMW de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen goedkeuren.
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Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 17 december 2017, en latere wijzigingen
 Besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan 

de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken

Argumentatie
In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing.

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. 
Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies 
over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te 
beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse regering op 16 oktober 2020 
de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek. 

De contouren werden verder uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van 
de Vlaamse regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende opties: 

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en aanvullend 

lokaal contactonderzoek.

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van 
de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters.  

De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire engagementen als 
volgt: 

 de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van 
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een 
forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten 
vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021).

 de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend lokaal 
contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele 
subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, 
inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicocontacten.

 periode: ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.

De gemeente zette op 14 december 2020, na overleg met alle betrokken diensten, complementair in 
op optie 1. Het bovenstaande is immers een beperkte aanvulling op het project COVID-coaching dat al 
sedert augustus 2020 werd opgestart door de lokale besturen Neteland Zorg en Welzijn in 
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samenwerking met de vzw Eerstelijnszone Middenkempen. Het gaat slechts om een beperkte 
uitbreiding van de werkzaamheden, maar daardoor worden ze wel gesubsidieerd.

Hiertoe wordt door de stad en het OCMW een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd : 

 Afsprakennota waarin de stad en het OCMW, in overleg met de COVID-19-teams haar 
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren, 
concreet omschrijft.

 De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be.
 De contactlijsten met het oog op het aanvragen van de nodige accounts op deze 

engagementen te kunnen uitvoeren;
 In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be.

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de 
privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

De stad en het OCMW zorgen voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol 
op te nemen.  

De engagementen die de stad en het OCMW opnemen, doen geen afbreuk aan de engagementen die 
door de stad en het OCMW in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden 
binnen de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.

De samenwerkingsovereenkomst en bijlagen werden aangevuld met de gevraagde gegevens. Ze 
werden bovendien aangevuld met de suggesties die onze functionaris voor gegevensbescherming 
(Welzijnszorg Kempen) formuleerde in het advies van 23 december 2020. Het AZG bevestigde 
telefonisch op 6 januari 2020 akkoord te gaan met deze aanpassingen.

Omdat de opgelegde timing voor de stap 5 (Ondertekende overeenkomsten uiterlijk 31 januari 2021 
bezorgen via digitaal loket) niet toelaat de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen tijdig ter 
goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn, dient het vast bureau op grond 
van artikel 269 DLB bij hoogdringendheid de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen goed te 
keuren met het oog op het bekomen van de nodige accounts, doch onder voorbehoud van 
bekrachtiging van deze beslissing op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn waarop dit 
wetmatig kan geagendeerd worden. De motivatie om op deze manier te werk te gaan, vinden we in:

 Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van 
de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen.  Dit beginsel houdt in dat, wanneer 
een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om 
dringende en voorlopige maatregelen te nemen.

 De oproep van de Vlaamse regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds 
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd.

 De hoge besmettingsgraad in Vlaanderen.
 De complementaire engagementen die worden opgenomen in het kader van de bestrijding 

van de COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van 
de tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf.

file://www.vlaanderenhelpt.be
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 Het feit dat het een en ander vergt dat de gemeente en het OCMW zo snel mogelijk hun 
engagementen kunnen opstarten, zodat geen kostbare tijd verloren gaat.

 Het feit dat om te kunnen op opstarten de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst met bijlagen vereist is. Op basis daarvan ontvangen de 
gemeente en het OCMW tevens de nodige accounts voor van de verschillende platformen.

 De nodige stukken hiertoe werden sedert 7 december 2020 door de Vlaamse overheid 
algemeen ter beschikking gesteld en specifiek voor de stad Herentals via het digitaal loket op 
18 december 2020, zodat gemeenten en OCMW's niet vroeger konden agenderen of 
reageren.

 De dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten tot de eerstvolgende raad voor 
maatschappelijk welzijn omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen 
opnemen.

 De hoogdringendheid die blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van 
dag op dag evolueren.

 Het ontwerpbesluit dat we ontvingen met de ontvangstmelding.

Het vast bureau besliste op 18 januari 2021 kennis te nemen van de voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en deze goed te keuren. Dat besluit werd genomen bij 
hoogdringendheid en onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Het vast bureau vroeg de voorzitter daarom dit punt op de eerstvolgende zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn ter bekrachtiging voor te leggen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 18 januari 2021 
waarmee het kennis neemt van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en deze 
goedkeurt.  

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Dienst financiën

21 2021_RMW_00015 Huur, verbruik en onderhoud van multifunctionele 
kopieertoestellen en printers (looptijd van 5 jaar) voor 
de stad, het OCMW en het AGB Sport en Recreatie - 
dossier 2021-003 - goedkeuring van de toetreding tot de 
raamovereenkomst van VITO nv
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De lopende huurovereenkomst voor de multifunctionele kopieertoestellen en printers van de stad, het 
OCMW en het AGB Sport en Recreatie loopt af in april van dit jaar. Daarom moet er een nieuw 
aanbestedingsdossier opgestart worden. Het is de bedoeling om een gezamenlijke aanbesteding te 
doen voor alle besturen samen zodat alle diensten met gelijkaardige toestellen werken, wat een 
belangrijk voordeel is voor de dienst ICT. De stad zal optreden als aankoopcentrale voor alle besturen.



27/30

Tijdens de voorbereiding van het dossier kwam de informatie aan het licht dat VITO nv recent een 
raamovereenkomst heeft afgesloten voor een gelijkaardige opdracht en deze heeft opengesteld voor 
alle lokale besturen. De stad, het AGB en het OCMW kunnen met andere woorden gebruik maken van 
deze overeenkomst en moeten zelf geen uitvoerige procedure voor overheidsopdrachten uitschrijven. 

De initiële raming van deze opdracht voor de looptijd van 5 jaar bedraagt bij benadering 275.000 euro 
inclusief btw en zal verder gespecifieerd moeten worden in een bestek. De opdracht wordt gegund via 
de openbare procedure.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84, betreffende de 

bevoegdheden van het vast bureau
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen
 Bestuursdecreet van 7 december 2018
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 

betreffende het bestuurlijk toezicht
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen

 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald 
artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf 
een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale 
en artikel 43

 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen

 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen

Argumentatie
Naast het feit dat er via intekening in dit raamcontract veel administratief werk bespaard wordt, levert 
dit nog tal van andere voordelen op. De dienst ICT heeft het raamcontract van VITO grondig 
geëvalueerd en komt tot onderstaande conclusie.

Dit raamcontract bevat zeer interessante elementen:

 Zeer gunstige prijs die zowat 30 % lager ligt dan de huidige prijs. Ook in vergelijking met de 
huidige marktprijs van andere leveranciers zijn de prijzen in dit raamcontract 20 % tot 30 % 
lager.

 De verzekering voor brand en diefstal is inbegrepen.
 Het contract bevat een vrij uitgebreide boeteclause (SLA) voor in het geval defecten niet tijdig 

worden opgelost. Zo’n boeteclause is moeilijk af te dwingen met een eigen aanbesteding.
 Er hoeven geen (verwachte) aantal afdrukken per machine worden opgegeven. Daar de 

afdrukprijs per type toestel gelijkaardig is, maakt het niet op welk toestel de afdrukken 
gebeuren wat een flexibel gebruik toelaat. Door de gunstige huurprijs kunnen ook toestellen 
die in eigen beheer zijn (zoals printer bibliotheek Noorderwijk, MFP in Hummeltjeshof, printer 
op begraafplaats, printer op Netepark, printer in koetshuis die aangekocht zijn zonder 
onderhoudscontract) nu ook vervangen worden door een multifunctional via dit raamcontract. 
Dit zorgt zowel voor een ontlasting van de ICT dienst (interventie bij defecten, bestelling en 
voorraadbeheer verbruiksmateriaal) als voor een kostenbesparing. 

 De dienst ICT kan zelf de configuratie van de toestellen bepalen, wat leidt tot meer 
uniformering en vereenvoudigt de opvolging van de voorraden verbruiksmateriaal. Daar in dit 
raamcontract de prijs tussen een printer en multifunctional bijzonder klein is, kan het bestuur 
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er nu voor kiezen om bestaande printers maximaal te vervangen door multifunctionals. 
Immers digitalisering wordt steeds belangrijker en de multifunctionals bieden de mogelijk om 
documenten in te scannen om ze zo digitaal te bewaren en te verwerken.

 Het raamcontract laat toe om toestellen bij te bestellen en er is zelfs de mogelijkheid voorzien 
om een beperkt aantal toestellen (5 % na 2 jaar) gedurende de looptijd te laten vervangen 
door een ander type. Dit geeft heel wat flexibiliteit om te kunnen inspelen op eventueel 
wijzigende behoeftes.

 Bij de gunning van het raamcontract door VITO is ook gekeken naar de ecologische 
voetafdruk (criteria voor duurzaamheid en milieu, terugname verpakking, recyclage 
verbruiksartikelen, recyclage toestel, …). Het bestek bevat ook een ethische clause (met 5 
basisnormen van de internationale Arbeidsorganisatie) waartoe de leverancier zich moet 
verbinden.

De dienst ICT heeft ook onderzoek gedaan naar de nieuwe, opkomende inkjet technologie voor 
multifunctionals in professionele omgevingen. De stad beschikt reeds over een HP Pagewide toestel bij 
de dienst communicatie en de dienst ICT heeft ook een demotoestel van Epson een maand in test 
gehad. Beide toestellen gebruiken deze nieuwe inkjettechnologie en zijn van toonaangevende 
fabrikanten.

Op het gebied van ecologie (afval verbruiksmateriaal, stroomverbruik) is deze nieuwe technologie 
veelbelovend. De conclusie van ICT is echter dat het nog wat te vroeg is om in deze technologie in te 
stappen. Producten in het midrange gamma binnen deze nieuwe technologie bevat een aantal 
beperkingen zoals te weinig geheugen voor documentfolders, CPU niet krachtig genoeg voor 
complexe afdrukken, lage doorvoersnelheid voor grote documenten, weinig uitbreidingsmogelijkheden 
(follow-me, nieten). Om dezelfde functionaliteiten te hebben van de midrange toestellen met de 
klassieke lasertechnologie dient men naar de high-end toestellen te gaan van de inkjettechnologie 
maar deze zijn uiteraard veel duurder. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de deelname aan het raamcontract van VITO nv voor de 
huur, het verbruik en onderhoud van multifunctionele kopieertoestellen en printers voor de stad, het 
OCMW en het AGB Sport en Recreatie goed. De bijhorende lastvoorwaarden worden goedgekeurd.

De initiële raming van deze opdracht voor de looptijd van 5 jaar voor alle besturen samen bedraagt bij 
benadering 275.000 euro inclusief btw. 

De opdracht wordt gegund via de openbare procedure.

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal de stad Herentals optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen 
en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, 
meer bepaald de stad Herentals, het OCMW Herentals en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en 
Recreatie Herentals.

De verdere administratieve afhandeling voor de stad, het AGB Sport en Recreatie en het OCMW 
samen zal gebeuren door de dienst financiën - overheidsopdrachten en de dienst ICT. 

Stemming op besluit 1
- unaniem voor
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Bijlagen
 klantenversie Lastenboek VITO 2020.pdf

22 2021_RMW_00019 Voorafgaande controle van de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, 
rapport periode januari - december 2020: kennisname
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het decreet lokaal bestuur verplicht de financieel directeur voorgenomen verbintenissen te on-
derzoeken op hun wettigheid en regelmatigheid. Wanneer een voorgenomen verbintenis voldoet aan 
de vereisten van wettigheid en regelmatigheid én er zijn voldoende kredieten voorhanden om ze uit te 
voeren, verleent de financieel directeur een visum. Een visum is dus een wettelijk opgelegde 
verplichting om tot een regelmatige verbintenis te kunnen komen.

Het decreet lokaal bestuur legt de financieel directeur op te rapporteren over de uitvoering van deze 
taak aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college voor 
burgemeester en schepenen en aan het vast bureau. Tegelijkertijd stelt de financieel directeur een 
afschrift van dit rapport ter beschikking aan de algemeen directeur.

De financieel directeur heeft op 31 december 2020 een rapport opgemaakt met betrekking tot het jaar 
2020. Dit rapport maakt deel uit van het dossier.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 177 eerste lid 1°
 Decreet lokaal bestuur artikel 266 en 267

Argumentatie
Het decreet lokaal bestuur verplicht de financieel directeur voorgenomen verbintenissen te on-
derzoeken op hun wettigheid en regelmatigheid. Wanneer een voorgenomen verbintenis voldoet aan 
de vereisten van wettigheid en regelmatigheid én er zijn voldoende kredieten voorhanden om ze uit te 
voeren, verleent de financieel directeur een visum. Een visum is dus een wettelijk opgelegde 
verplichting om tot een regelmatige verbintenis te kunnen komen.

Wanneer de financieel directeur een visum weigerde of vaststelde dat er geen visum was gevraagd, 
werd het desbetreffende dossier aangepast of ingetrokken.

De financieel directeur werd telkens betrokken bij dossiers waar onvoldoende kredieten beschikbaar 
waren. Voor deze dossiers werden indien mogelijk de nodige kredieten via een aanpassing van de 
raming voorzien. Indien een aanpassing van de raming niet mogelijk was, werden de nodige kredieten 
ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. Voor deze dossiers werd een 
visum onder voorwaarde van goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan gegeven. Voor al 
deze dossiers werden de kredieten voorzien en goedgekeurd.

Besluit
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De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel directeur van 31 
december 2020 over de voorafgaande controles die zij uitvoerde in de periode januari - december 
2020 inzake voorgenomen verbintenissen die onderworpen zijn aan de visumplicht.

Bijlagen
 20201231RapportFinancieelDirecteur.pdf

de algemeen directeur
Dirk  Soentjens

     de voorzitter
     Rutger Moons
     


