OCMW KALMTHOUT
OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2017.
Openbare zitting
1.
PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE
1.1
Personeel
1.1.1 Kennisname aanvulling van onbetaald verlof door zorgkrediet.
Onbetaald verlof als recht geeft een werknemer het recht om 12 maanden voltijds onbetaald
verlof te nemen of om 60 maanden de prestaties te verminderen tot 80% of 50%.
Personeelsleden ouder dan 55 jaar verwerven bijkomende rechten. Het onbetaald verlof als
gunst is nieuw en regelt het deeltijds of voltijds verlof als gunst. Het besluit treedt in werking
op 01-02-2017. Concreet houdt dit een aanpassing van de rechtspositieregeling in. Het OCMW
kan zijn rechtspositieregeling slechts aanpassen nadat de gemeente deze aanpassing heeft
doorgevoerd. Aangezien de gemeente nog geen beslissing hierover heeft genomen, kan het
OCMW zijn rechtspositieregeling nog niet aanpassen in die zin en zal de aanpassing later
geagendeerd worden.
1.2

Interne organisatie
Nihil.

2.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

2.1.
Sociale dienst
2.1.1 Kennisname prijsverhoging dagligprijzen WZC Beukenhof, Heidestatiestraat 32 te
2920 Kalmthout miv. 01-01-2017.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de verhoging van de dagligprijzen van
WZC Beukenhof, Heidestatiestraat 32 te 2920 Kalmthout miv. 01-01-2017. Deze
aanpassingen gebeuren in het kader van de toepassing van artikel 5 van het MB van 12-082005 houdende de bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen
voor bejaardenzorg en werden als volgt door de federale overheidsdienst goedgekeurd :
 Achterbouw :
 € 52,82 i.p.v. € 51,88 per dag voor een eenpersoonskamer ;
 € 49,59 i.p.v. € 48,71 per dag voor een tweepersoonskamer (per persoon);
 € 105,64 i.p.v. € 103,76 per dag in een studio type 2 x 1 persoon.
 Voorbouw :
 € 55,64 i.p.v. € 54,65 per dag voor een eenpersoonskamer ;
 € 53,51 i.p.v. € 52,56 per dag voor een tweepersoonskamer (per persoon);
 € 117,73 i.p.v. € 115,64 per dag voor een studio type 1 ;
 € 107,02 i.p.v. € 105,12 per dag voor een studio type 2 ;
 € 63,13 i.p.v. € 62,01 per dag voor een eenpersoonskamer type 3 ;
 € 74,92 i.p.v. € 73,92 per dag voor een tweepersoonskamer (voor één persoon).
2.1.2 Kennisname prijsverhoging dagligprijzen WZC Zonnewende, Kerkstraat 5-7 te 2950
Kapellen miv. 01-01-2017.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de verhoging van de dagligprijzen van

van WZC Zonnewende, Kerkstraat 5 te 2950 Kapellen miv. 01-01-2017. Deze aanpassingen
gebeuren in het kader van de toepassing van artikel 5 van het MB van 12-08-2005 houdende
de bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenzorg
en werden als volgt door de federale overheidsdienst goedgekeurd :
 Zonnewende I :
 € 54,55 i.p.v. € 53,60 per dag voor een éénpersoonskamer ;
 € 46,00 i.p.v. € 45,20 per dag voor een tweepersoonskamer (per persoon) ;
 € 78,80 i.p.v. € 77,40 per dag voor een echtpaar op een tweepersoonskamer ;
 € 80,10 i.p.v. € 78,70 per dag voor één persoon in een zorgflat.
 Zonnewende II:
 € 65,65 i.p.v. € 64,50 per dag voor een éénpersoonskamer ;
 € 118,70 i.p.v. € 116,65 voor een echtpaar.
2.1.3 Kennisname stand van zaken ‘Twinkeltje’.
‘Twinkeltje’, gelegen Kerkeneind 17 te 2920 Kalmthout is een tweedehandswinkel met
kinderkledij en -spulletjes aan lage prijzen, specifiek gericht op gezinnen met kinderen van 0
tot 12 jaar met een beperkt inkomen. Het is ook een ontmoetingsplaats; de vrijwilligers van
‘Twinkeltje’ verwelkomen de klanten en maken altijd tijd voor een babbeltje. Het project wordt
gerealiseerd in samenwerking met de gezinsbond. Er werd een overzicht gemaakt van o.a.
het aantal gezinspashouders, vrijwilligers, activiteiten en inkomsten.
2.1.4 Beslissing verloning sociale tewerkstellingen conform art. 60 § 7 van de organieke wet
van 08-07-1976 betreffende de OCMW's.
Personeelsleden tewerkgesteld in het kader van sociale tewerkstellingen conform art. 60 § 7
van de organieke wet van 08-07-1976 betreffende de OCMW’s werden tot op heden verloond
volgens de E-schaal. M.i.v. 01-01-2017 is de Tijdelijke Werkervaring van start gegaan. Dit
brengt een aantal veranderingen met zich mee, waaronder het wegvallen van de vrijstelling
van de patronale lasten voor een art. 60 § 7 tewerkstelling. De bijkomende vergoeding die het
OCMW ontvangt ter compensatie van de weggevallen RSZ-bijdrage dient ingezet te worden
in het kader van activering. Het compensatiebedrag is berekend op de patronale lasten van
een verloning volgens CAO 43 (minimum loon). De patronale lasten van de E-schaal verloning
zullen niet volledig gecompenseerd worden. Een OCMW dient minimaal de verloning volgens
CAO 43 te betalen. De toelagen, zoals haard en standplaatsvergoeding, maaltijdcheques en
eindejaarspremie zijn niet verplicht.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan het vaststellen van de
verloning in het kader van een art. 60 § 7 tewerkstelling volgens CAO 43 (minimum loon) voor
de nieuwe tewerkstellingen miv. 01-01-2017. Deze verloning mag echter niet worden gezien
als een besparingsmaatregel, de vrijgekomen budgetten dienen terug geïnvesteerd te worden
in de ondersteuning van sociaal tewerkgestelden bv. op vlak van opleiding.
2.2.
Thuisdiensten
2.2.1 Toepassing inkomensgrenzen zorgtoelage op tussenkomst medisch of medischsociaal vervoer voor gebruikers Handicar.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste tijdens zijn zitting dd. 22-12-2016 om het
reglement betreffende tussenkomsten in vervoer om medische redenen voor gebruikers van
de Minder Mobielen Centrale (MMC) uit te breiden naar de gebruikers van de Handicar. De
raad voor maatschappelijk welzijn besliste om de inkomensgrenzen zoals bepaald in het
reglement van de zorgtoelage tevens toe te passen op de tussenkomst voor medisch of
medisch-sociaal vervoer bij de Handicar miv. 01-01-2017 als volgt :





Alleenstaand: € 1 517,95 per maand / € 18 215,4 per jaar;
Gehuwd of (wettelijk of feitelijk) samenwonend: € 2 023,93 per maand / € 24 287,22
per jaar;
Te verhogen met 20% per eerste persoon ten laste en met 10% per tweede en
volgende persoon ten laste.

2.3.

Organisator gezinsopvang
Nihil.

2.4.

Dienstencentrum
Nihil.

2.5.

Strijkatelier
Nihil.

2.6.
Projecten
2.6.1 Universiteit Antwerpen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Kennisname resultaat ingediend projectvoorstel Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen 2016-2017.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 17-10-2016 kennis van het
ingediende projectvoorstel 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016-2017' bij de
faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit van Antwerpen. In
dienstencentrum 'De Groten Uitleg' gaan tal van activiteiten door en er worden warme
maaltijden aangeboden tijdens de weekdagen. De activiteiten lopen goed. Er zijn heel wat
inschrijvingen. Doelstelling van het project is om de doelgroep nog beter te bereiken. Er is
nood aan een concreet marketingplan (merknaam, aanbod, prijs, doelgroep,
communicatieplan, partnerschappen, netwerken,...). Dd. 22-12-2016 meldde de Faculteit
Toegepaste Economische Wetenschappen dat zij 70 projectaanvragen ontvingen, waarvan er
slechts 28 toegewezen konden worden. Er werd gekozen om voorrang te geven aan projecten
van kleinere organisaties met een sociaal meer prangende insteek (vb. armoedeorganisaties,
sociale werkplaatsen).
2.6.2 Koning Boudewijnstichting - Kennisname geselecteerd project 'De Babbelbende'.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 21-11-2016 kennis van het
ingediende projectvoorstel 'De Babbelbende' bij de Koning Boudewijnstichting. Kinderen van
anderstalige nieuwkomers binnen de gemeente leren Nederlands op school. Bovendien
kunnen ze deelnemen aan het Babbelpunt, welke wekelijks doorgaat op dinsdagavond op het
OCMW, behalve tijdens de schoolvakanties. Vrijwilligers maken een praatje en spelen een
gezelschapsspel met hen ter bevordering van de Nederlandse taal. Tijdens de schoolvakanties
gaat een deel van de opgebouwde taalkennis echter verloren. Met het voorgestelde project
worden anderstalige kinderen gestimuleerd om Nederlands te spreken tijdens de vakanties.
Er worden tal van sportieve activiteiten, workshops rond muziek en beeldende kunst alsook
educatieve uitstappen aangeboden. Ouders worden tevens d.m.v. gezamenlijke activiteiten en
toonmomenten betrokken bij deze activiteiten. In juli 2016 ging het pilootproject van start
waarbij een samenwerking tussen Gastvrij Kalmthout, OCMW, de Bibliotheek, O*Ka en de
Welzijnsschakels succesvol werd gerealiseerd door een aantal vaste vrijwilligers. De raad voor
maatschappelijk welzijn nam hiervan kennis tijdens zijn zitting dd. 28-07-2016. Momenteel
wordt voorgesteld om het project structureel verder te zetten. Om dit mogelijk te maken werd

een projectaanvraag ingediend bij de Koning Boudewijnstichting met een financiële
steunaanvraag ten bedrage van € 9 640,00. Dd. 18-12-2016 meldde de Koning
Boudewijnstichting dat het project geselecteerd is. De toegekende subsidie aan Gastvrij
Kalmthout zal gebruikt worden om o.a. externe partners aan te wenden en bepaalde
workshops te bekostigen.

3.

EXTERNE SAMENWERKING

3.1

Vertegenwoordiging RMW.
Nihil.

3.2.
Verslagen.
3.3.1 Timenco - Kennisname eindrapport studie lokaal openbaar vervoer.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het eindrapport van de studie lokaal
openbaar vervoer welke Timenco in opdracht van de gemeenten Brasschaat, Brecht,
Wuustwezel en Kalmthout uitvoerde. In de gemeente Brasschaat rijdt de Buurtbus Brasschaat,
welke wordt bekostigd door de gemeente die tevens de chauffeur ter beschikking stelt. Het
gebruik van de Buurtbus is gratis. De praktische werking zou echter verbeterd kunnen worden.
De gemeente Brecht toonde interesse in een samenwerking met Brasschaat. Het wegvallen
van de belbus in Wuustwezel en Kalmthout resulteerde in een verminderd aanbod aan lokaal
openbaar vervoer. In de gemeenten Brasschaat, Brecht, Wuustwezel en Kalmthout zijn er
echter vele instanties die personenvervoer organiseren, maar een globaal overzicht van het
aanbod ontbrak. Het doel van het oplijsten van het globaal overzicht is om een eventuele
gecoördineerde samenwerking te realiseren.
3.3
Varia
3.3.1 Uitstellen beslissing afsprakenkader tussen Selab en OCMW Brasschaat, Stabroek,
Brecht, Kapellen, Malle, Kalmthout, Schoten en Wuustwezel en VDAB voor een
inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 22-12-2016 kennis van het
voorgestelde afsprakenkader tussen Selab en OCMW Brasschaat, Stabroek, Brecht,
Kapellen, Malle, Kalmthout, Schoten en Wuustwezel en VDAB voor een inclusief lokaal
arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. De raad voor maatschappelijk welzijn besliste om aan Selab
bijkomende toelichting te vragen alvorens een beslissing te nemen. Mevr. Greet Patho,
coördinator van Selab, werd uitgenodigd om dit voorstel verder toe te lichten tijdens deze
zitting. Zij kon zich echter niet vrijmaken, waarop de raad voor maatschappelijk welzijn zijn
beslissing betreffende het afsprakenkader tussen Selab en OCMW Brasschaat, Stabroek,
Brecht, Kapellen, Malle, Kalmthout, Schoten en Wuustwezel en VDAB voor een inclusief lokaal
arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid uitstelde. Ondertussen bevestigden mevr. Greet Patho,
coördinator van Selab, en mevr. Leen Meeuws, netwerkverantwoordelijke VDAB, dat zij tijdens
de zitting dd. 20-03-2017 het voorstel verder toe zullen lichten.
3.3.2 Handicar - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst OCMW en de Dienst
Aangepast Vervoer Zoersel.
De raad voor maatschappelijk keurde tijdens zijn zitting dd. 22-12-2016 de
samenwerkingsovereenkomst goed. Deze werd ter ondertekening voorgelegd aan de Dienst
Aangepast Vervoer Zoersel (DAV). Aangezien de DAV enkele kleine aanpassingen in de

overeenkomst voorstelde, werd een aangepaste samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende hieraan zijn goedkeuring.
4.

FINANCIËN EN PATRIMONIUM

4.1

Financiën.
Nihil.

4.2.

Patrimonium.
Nihil.
____________________________________________________________________

