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raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 1 juni 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 ; mevrouw Bieke Baeten, 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 ; 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 Stefan Geyzen, raadslid; 
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
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.  

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00035 Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 4 mei 
2021: 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 4 mei  2021 goed.

Sector burger en samenleving

Sociale dienst

2 2021_RMW_00037 Financiële middelen COVID-19: Update invulling 
verschillende coronasubsidies
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Zowel de Vlaamse als de Federale overheid besliste vanaf de start van de coronacrisis om 
verschillende subsidies aan steden, gemeenten en OCMW's toe te kennen. De subsidies die betrekking 
hebben op het welzijn van de inwoners worden voor stad en OCMW Herentals beheert door de sociale 
dienst. Het zijn enkel deze subsidies die in dit besluit besproken worden. 

Er werden voor de stad Herentals al een deel van subsidies concreet ingevuld en toegepast. Deze 
werden steeds besproken op het overleg 'samen tegen corona', het bijzonder comité voor de sociale 
dienst en het vast bureau om vervolgens beslist te worden op de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Aan de hand van deze genomen beslissingen werden en worden ze in de praktijk verder uitgerold. 

In het voorjaar 2021 werden verschillende van deze subsidies verlengd in tijd of aangevuld met 
bijkomende middelen. Ook enkele nieuwe subsidies werden toegevoegd. 

Onderstaand voorstel werd reeds toegelicht en unaniem gunstig geadviseerd op het bijzonder comité 
voor de sociale dienst van 3 en 17 mei 2021, op het vast bureau van 21 mei 2021 en de vergadering 
'Samen tegen Corona' van 31 mei 2021.

Juridische grond
Subsidie dringende maatregelen inzake voedselhulp:

 KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 
doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

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

 KB van 10 december 2020 tot wijzingen van het KB van 31 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW

Subsidie bevordering van het psychologische welzijn:
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 KB van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologische 
welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's en ter beschikking van de 
preventieve gezondheidsmaatregelen

Subsidie tot verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten:

 KB van 1 februari 2021 tot wijziging van het KB van 3 september 2004 tot verhoging van de 
toelage verleend aan het OCMW als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in 
art.40 van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Subsidie tot verdubbeling van de subsidie GPMI van 10 % onder beperkte voorwaarden:

 Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ter gevolgen van 
COVID-19 pandemie (1) Verdubbeling van de subsidies Geïndividualiseerd Project 
Maatschappelijke Integratie (GPMI) van 10 % als aan de voorwaarden voldaan is

Argumentatie
Subsidie dringende maatregelen inzake voedselhulp:

Voor de subsidie dringende maatregelen inzake voedselhulp werd opnieuw een verdubbeling van het 
bedrag toegepast waardoor er bijkomend 7.368 euro beschikbaar zal zijn. 

Met de eerste schijf van 7.368 euro werden bonnen van fruithandel Cools aangekocht. Deze werden 
verdeeld tijdens de bedelingen van de FEAD goederen over alle personen die aan bepaalde bedelingen 
deelnamen. Het volledige bedrag werd op die manier verdeeld onder de beoogde doelgroep voor 31 
december 2020. 

Voor de tweede schijf van 7.368 euro werden voedselbonnen besteld via Colruyt. Deze zullen verdeeld 
worden aan iedereen die in budgetbeheer is op de sociale dienst (35 euro/budgetbeheer) en iedereen 
die een gegronde vraag naar dringende steun stelt op de sociale dienst (10 euro/gezinslid). De 
praktische uitrol hiervan wordt volop uitgewerkt. 

Nu is er opnieuw een schijf van 7.368 euro ter beschikking gesteld die voor 30 juni besteld en 
uitgedeeld moet worden. De termijn van uitdelen wordt mogelijks verlengd tot en met 15 september 
maar dit KB werd nog niet definitief goedgekeurd. 

Voor de verdeling van deze derde schijf wordt gedacht aan de actieve cliënten van de sociale dienst 
(leefloongerechtigden, cliënten die recht hebben op FEAD goederen, cliënten in budgetbeheer, elke 
inwoner die een gegronde vraag naar dringende steun stelt op de sociale dienst,...) en wordt er 
overgeschakeld naar een ander soort bon. De staysafe geschenkkaarten van Colruyt kunnen gebruikt 
worden voor de aankoop van zeep, handschoenen, mondmaskers, schoon- en 
ontsmettingsmaterialen, enz. Er wordt overgeschakeld naar deze geschenkkaarten naar aanleiding 
van een opmerking van de eerstelijnszone dat onze doelgroep vaak vuile of verouderde mondmaskers 
draagt, geen busje handgel bij de hand hebben, .... De aankoop van deze materialen vraagt een hap 
uit hun vaak zeer beperkt budget. Met deze geschenkkaarten wordt hieraan tegemoetgekomen. 

Subsidie bevordering van het psychologische welzijn:

Deze subsidie heeft tot doel het psychologisch welzijn te bevorderen, psychologische problemen ten 
gevolge van het sociaal isolement te bestrijden of het begrip of de toepassing van preventieve 
gezondheidsmaatregelen te verbeteren voor elke inwoner die gebruik maakt van gelijk welke vorm 
van openbare dienstverlening. Hiervoor werd een budget van 12.281 euro toegekend dat ingezet 
dient te worden voor 31 december 2021. 
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Voor de stad Herentals zal deze subsidie op twee manieren ingevuld worden. 

Allereerst zal er een samenwerking met Solentra vzw opgestart worden die loopt tot en met  31 
december 2021 ten bedrage van 10.000 euro.
Deze vzw is gespecialiseerd in complexe psychotraumaklachten bij migrantenkinderen, jongeren en 
hun families. Hiervoor werd gekozen na overleg met onze huispsychologe van het CGG. Momenteel 
biedt de sociale dienst 10 sessies bij deze psychologe aan maar als de problematiek te maken heeft 
een trauma kan ze helaas geen gepaste hulp bieden binnen deze beperkte sessies. Solentra vzw zou 
dit gat in de huidige hulpverlening kunnen dichten. Bovendien is het voor de maatschappelijk 
assistenten een kans om bij te leren via intervisies met deze organisatie en kunnen de 
maatschappelijk assistenten ontdekken wat deze organisatie voor een stad als Herentals kan 
betekenen.

De overige 2.281 euro zal toegekend worden aan een samenwerking tussen het 
wijkgezondheidscentrum, CGG en De Fakkel/Den Dorpel waarbij groepssessies rond psychologische 
welbevinden georganiseerd zullen worden. Deze sessies zullen voornamelijk inzetten op activering en 
zelfzorg. Thema's die aan bod komen zijn sociale relaties, eenzaamheid, coping, piekeren en slaap, 
planning en structuur, beweging en voeding, ...
Er wordt gekozen voor deze samenwerking om gebruikers van de ene organisatie kennis te laten 
maken met het aanbod van de andere organisaties. Daarnaast kunnen deze organisaties ook elkaars 
aanbod beter leren kennen zodat hun werking beter op elkaar wordt afgestemd.  

Subsidie tot verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten:

Deze subsidie zal ervoor zorgen dat tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 de tegemoetkoming 
in de personeelskosten die verleend wordt aan OCMW's stijgt. Het jaarlijks forfaitair bedrag per 
dossier voor de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling stijgt met 45 euro.

Gezien de stijgende werkdruk op de sociale dienst werd er beslist 1 bijkomende FTE voor 6 maanden 
toe te voegen aan het personeelsbudget van de sociale dienst. Deze bijkomende subsidie zal gebruikt 
worden om deze bijkomende inzet te financieren.

Subsidie tot verdubbeling van de subsidie GPMI van 10 % onder beperkte voorwaarden:

Voor de periode van 1 april 2021 tot 30 juni 2021 wordt een verdubbeling van de subsidie GPMI van 
10 % toegekend voor elk dossier waarin er een gesubsidieerd GPMI bestaat in deze periode en waar 
dit GPMI betrekking heeft op iemand die jonger dan 25 jaar of student is. Het exacte bedrag voor 
Herentals moet nog berekend worden maar gezien de voorwaarden zal dit zeer beperkt zijn. 

Gezien de stijgende werkdruk op de sociale dienst werd er beslist 1 bijkomende FTE voor 6 maanden 
toe te voegen aan het personeelsbudget van de sociale dienst. Deze bijkomende subsidie zal gebruikt 
worden om deze bijkomende inzet te financieren.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het éénmalig bedelen van staysafe geschenkbonnen van 
Colruyt aan de actieve cliënten van de sociale dienst goed voor een bedrag van 7.368 euro.  

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het inzetten van 10.000 euro van de subsidie ter 
bevordering van het psychologisch welzijn voor een samenwerking tot en met 31 december 2021 met 
Solentra vzw goed. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het toekennen van 2.281 euro van de subsidie ter 
bevordering van het psychologisch welzijn aan een samenwerking tussen het 
wijkgezondheidscentrum, het CGG, De Dorpel en De Fakkel, die hiermee groepssessies rond 
psychologische welzijn zullen opzetten, goed. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gedeeltelijk financieren van de bijkomende inzet van 1 
FTE op de sociale dienst voor zes maanden via de subsidie verhoging van de tegemoetkoming in de 
personeelskosten goed. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gedeeltelijk financieren van de bijkomende inzet van 1 
FTE op de sociale dienst voor zes maanden via de subsidie verdubbeling van de subsidie 
Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI) van 10 % onder voorwaarden goed. 

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

3 2021_RMW_00036 CIPAL dv: goedkeuring agenda algemene vergadering 
van 24 juni 2021 en vaststelling mandaat
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW neemt deel aan de intercommunale CIPAL dv (Centrum voor Informatica Provincies 
Antwerpen en Limburg).

Op 4 mei 2021 nodigt CIPAL dv het stadsbestuur uit om deel te nemen aan de algemene vergadering 
op donderdag 24 juni 2021 om 16 uur.

Gezien 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 teneinde 
de gezondheid van de vertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers maximaal te waarborgen.

De raad van bestuur heeft daarom beslist om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en 
de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, deze vergadering op digitale wijze te laten 
plaatsvinden via een door CIPAL ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel stelt de vertegenwoordigers van de deelnemers in staat om in 
eigen persoon digitaal vanop afstand deel te nemen aan de vergadering, te stemmen en schriftelijk 
online vragen te stellen tijdens de vergadering. Daarnaast zullen vragen van deelnemers die uiterlijk 4 
dagen voor de vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de vergadering 
beantwoord worden. De digitale zitting van deze vergadering zal ook live gestreamd worden via de 
webpagina van de vergadering om te voldoen aan de decretale vereiste van openbaarheid. Enkel de 
leden van het bureau van de vergadering, bestuurders en de commissaris zullen fysiek in het 
Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel aanwezig zijn. 
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CIPAL dv vraagt iedere vertegenwoordiger die met stemrecht zal deelnemen aan de vergadering om 
bij inschrijving via de webpagina van de vergadering ook een e-mailadres te communiceren waarop 
hij/zij de toelichting en instructies tot deelname aan de vergadering wenst te ontvangen.

Enkel vertegenwoordigers die zich uiterlijk vier dagen voor de vergadering ingeschreven hebben via 
de webpagina van de vergadering zullen de bijkomende informatie en instructies per e-mail 
ontvangen betreffende het digitaal deelnemen aan en stemmen op de vergadering.

De oproeping vermeldt volgende agenda met toelichtende nota: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020, afgesloten 

op 31 december 2020
4. Jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020, 

afgesloten op 31 december 2020 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

https://herentals.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=235412&collapsedSidebar=false

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
 Statuten Cipal dv

Argumentatie
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 december 2020 werd de heer François Vermeulen 
aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW voor deelname aan de (buitengewone) algemene 
vergadering van CIPAL dv voor de resterende lokale bestuursperiode 2019 - 2024. In de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 2 februari 2021 werd de heer Pieter Laureys aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor deelname aan de (buitengewone) algemene 
vergadering van CIPAL dv voor de resterende lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

Het mandaat van deze 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 24 juni 2021 als volgt goed:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020, afgesloten 

op 31 december 2020
4. Jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2020, 

afgesloten op 31 december 2020 

https://herentals.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=235412&collapsedSidebar=false
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6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 

7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
8. 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 24 juni 2021, 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 24 juni 2021.

Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene 
vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het 
OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL dv, Gasthuisbos 4, 2440 Geel of 
infoavdv@cipal.be. 

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

Breugelmans; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob 
Lathouwers; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom 
Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo 
Van den Broeck; Marnix Verheyen; François Vermeulen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; 
Lore Wagemans

- 2 stem(men) tegen: Stefan Geyzen; Els Sterckx

de algemeen directeur
Dirk  Soentjens

     de voorzitter
     Rutger Moons
     


