OCMW KALMTHOUT
OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2018.
Openbare zitting
1.
1.1

PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE
Personeel
Nihil.

1.2
Interne organisatie
1.2.1 Goedkeuring jaarlijks actieplan 2018 van het globaal preventieplan.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het jaarlijks actieplan 2018 van het
globaal preventieplan.
De werkgever dient te zorgen voor een structurele en planmatige aanpak van de preventie in
zijn onderneming door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem
vindt zijn toepassing in een globaal preventie-actieplan. Dit is een schriftelijk document
waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden geprogrammeerd
voor een termijn van vijf jaar. Het globaal preventieplan wordt opgesteld door de werkgever
in overleg met de leden van de hiërarchische lijn, de eigen interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Een jaarlijks actieplan dient te worden opgesteld ter bevordering van het welzijn op het werk,
voor het volgende dienstjaar, zijnde 2018. Dit jaarlijks actieplan is gesteund op het globaal
preventieplan en wordt schriftelijk vastgelegd. Het jaarlijks actieplan bepaalt:
1° de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend
dienstjaar
2° de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
3° de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
4° de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende hieraan zijn goedkeuring.

2.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
2.1.
Sociale dienst
2.1.1 LOI - Beslissing bestemming woningen gelegen Frans Raatsstraat 56 en
Achterbroeksteenweg 37.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het voorstel van het Lokaal
Opvanginitiatief (LOI) betreffende de bestemming van de woningen gelegen Frans
Raatsstraat 56 en Achterbroeksteenweg 37.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste dd. 03-08-2015 om in te stappen in het
hervestigingsprogramma. Omdat de vraag op een bepaald moment zo groot was binnen het
hervestigingsprogramma, werd beslist om tijdelijk enkele noodwoningen ter beschikking te
stellen aan het hervestigingsprogramma. Momenteel is dit nog steeds geval. Gezinnen die
worden toegewezen aan het LOI hebben nadien de mogelijkheid om in te stappen in het
hervestigingsprogramma. Indien beslist wordt om in te stappen in het
hervestigingsprogramma, ontvangt het OCMW een subsidie van € 2.500,00 per hervestigde

vluchteling. De ondersteuning van Caritas is echter weggevallen. Zij worden hiervoor niet
meer gesubsidieerd en bijgevolg kunnen zij ook geen personeel meer vrijstellen om de
gezinnen te begeleiden. Deze nieuwe regeling maakt dat de vraag kleiner is geworden. De
gezinnen kunnen eerst zes maanden opvangen worden binnen het LOI. Gedurende deze
periode dient geschikte huisvesting gezocht te worden. Indien nodig kan een noodwoning
omgezet worden naar een woning voor het hervestigingsprogramma.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste om m.i.v. 01-01-2018 de woning gelegen
Achterbroeksteenweg 37 open te stellen als noodwoning en het tijdelijk ter beschikking
stellen van de woning gelegen te Frans Raatsstraat 56 als noodwoning. Tevens werd beslist
om - indien er binnen het hervestigingsprogramma terug nood is aan een bijkomende woning
- een vrijstaande noodwoning in te zetten voor hervestigingsprogramma.
2.1.2 Goedkeuring visienota vormgeving 'Buurtgerichte Zorg' in Kalmthout.
De raad voor maatschappelijk nam kennis van de visienota vormgeving 'Buurtgerichte Zorg'
in Kalmthout.
De focus van dit nieuwe - buurtgerichte - organisatiemodel ligt op preventie en interventie,
op detectie en toeleiding. Binnen dit holistisch model is het belangrijk om sterke netwerken te
realiseren met alle mogelijke formele en informele sleutelfiguren in de buurt (vrijwilligers,
buren, wijkagenten, huisartsen, thuiszorg,..). Het model staat voor een bundeling van
krachten en deskundigheid op lokaal niveau, en een betere toegankelijkheid van hulp- en
dienstverlening, met als uiteindelijke doel:
 geïntegreerde zorg IN de samenleving;
 sociale inclusie, op basis van talenten en mogelijkheden (krachtgericht werken);
 een betere kwaliteit van leven, individueel en collectief;
 een sterkere sociale cohesie, de “warme samenleving”.
Wanneer we tegemoet willen komen aan bovenstaande thema’s, dan is het belangrijk een
concreet groeipad uit te stippelen. Vanuit de gemeente en het OCMW werden de voorbije
jaren al verschillende op zichzelf staande acties ondernomen en projecten opgestart:
 Oprichten (en samenwerking) van 2 dienstencentra, waar sociale contacten tussen
inwoners van de gemeente worden gestimuleerd, en waar allerlei vragen omtrent
dienstverlening kunnen worden gesteld.
 Dorpshuis Nieuwmoer: creëert een laagdrempelige ontmoetingsplek voor
(voornamelijk) de inwoners van de wijk Nieuwmoer.
 Vanuit de dienstencentra: verjaardagbezoeken door vrijwilligers bij alle inwoners die
in 2018 70, 75, 80, 85, 90 en 95 jaar worden.
 Project “Moeder Kee’s praatcafé” (gesubsidieerd vanuit de Koning Boudewijn
Stichting).
 Project “Buurten voor Mekaar” (gesubsidieerd vanuit LEADER Markante Kempen+.
Een degelijk fundament om in de toekomst verder te werken aan zorgzame buurten wordt
voorgesteld, hetgeen de nodige tijd, ruimte en engagement vraagt, maar zal bijdragen tot
een langdurige, kwalitatieve werking op vlak van preventie, detectie en toeleiding van
thuiswonende, kwetsbare ouderen met een potentiële hulpvraag. Het laat toe om breder te
kijken en in de toekomst ook andere doelgroepen te betrekken.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn principiële goedkeuring aan de
visietekst rond Buurtgerichte Zorg waarbij de ontmoeting tussen buurtbewoners centraal
staat en de aanstelling van een buurtzorgregisseur als procesbegeleider naar voor wordt
gebracht.

2.1.3 SELAB - ESF-project - Kennisname werking Spoor W.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de werking van Spoor W – ESPproject van SELAB.
Spoor W is een ESF-project met als doel mensen voor te bereiden op wijk-werken. Wijkwerken wordt door de Vlaamse overheid gezien als een voorbereiding op een tijdelijke
werkervaring. In het kader van wijk-werken gaan mensen veelal zelfstandig bij mensen thuis
of bij vzw’s een handje toesteken. Gezien veel mensen langdurig thuis zijn geweest, is een
ondersteuning via een opleiding wenselijk. Daarom biedt ESF met Spoor W een individuele
begeleiding met groepssessies aan. Het is vooral de bedoeling om op maat van de
deelnemer te werken en zo zijn competenties te versterken. Het project loopt van 01-012018 t.e.m. 31-12-2019, verspreid over 4 trajecten met 12 deelnemers. De deelnemers
worden toegeleid door de OCMW’s. De OCMW’s kunnen zelf kiezen naar welke locatie ze
toeleiden. De bereikbaarheid voor de deelnemer is bepalend. Het is de bedoeling dat
OCMW’s binnen hun cliënteel nakijken voor wie wijk-werken een goede opstap naar
tewerkstelling is maar een extra ondersteuning kan gebruiken. Er wordt voor dit project geen
extra begeleiding vanuit het OCMW verwacht. De dienstverlening van het OCMW verloopt
volgens het stramien zoals men gewoon is. Het is echter wel de bedoeling dat de
begeleiders van Spoor W een goede samenwerking met de betrokken maatschappelijk
werker hebben opdat het traject van de cliënt zo optimaal mogelijk kan verlopen. Hiervoor
zullen er overlegmomenten voorzien worden. Het actieplan van de deelnemer zal met de
betrokken arbeidstrajectbegeleider besproken worden.

2.2.
Thuisdiensten
2.2.1 Delimeal – Goedkeuring prijsaanpassingen warme maaltijden m.i.v. 01-02-2018.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de voorgestelde prijsaanpassingen
van de warme maaltijden geleverd door Delimeal m.i.v. 01-02-2018.
De laatste indexatie voor maaltijden aan huis was m.i.v. 01-02-2014, zijnde € 6,40 voor een
dagmenu en € 7,10 voor een dieetmenu. Voor de maaltijden in het dienstencentrum is er nog
geen indexaanpassing geweest. De huidige prijs bedraagt € 5,50. De prijs voor de
gebruikers bedraagt € 6,50. Om de toekomst van de warme maaltijden aan huis te
garanderen en de kwaliteit en service te kunnen behouden, voert Delimeal een
prijsaanpassing door naar € 7,50 voor warme maaltijden aan huis, € 8,00 voor de
dieetmaaltijden aan huis en € 5,75 voor de warme maaltijden in het dienstencentrum. De
traiteur biedt het aanbod aan waarbij de gebruikers kunnen kiezen tussen een warme
maaltijd of een diepvriesmaaltijd. De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een goedkoper
alternatief, zijnde een vriesvers-service à la carte. In 2017 werden er gemiddeld 521
maaltijden per maand bezorgd bij een gemiddelde van 32 gebruikers van het OCMW.
Hieruit blijkt dat er nog steeds nood is aan de levering van maaltijden aan huis. Doordat
traiteur Derkinderen en Delimeal hun krachten hebben gebundeld, is de kwaliteit en
dienstverlening sterk verbeterd.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan de voorgestelde
prijsaanpassing m.i.v. 01-02-2018 voor de maaltijden aan huis en in het dienstencentrum.
Tevens besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om geen doorrekening in te voeren
naar de gebruikers van de maaltijden in het dienstencentrum. Wat betreft de
verjaardagbezoeken werd beslist om de huidige regeling te behouden waarbij jarigen twee
bonnen voor een maaltijd aan € 5,50 ontvangen.

2.3.

Organisator gezinsopvang
Nihil.

2.4.

Dienstencentrum
Nihil.

2.5.

Strijkatelier
Nihil.

2.6.

Projecten
Nihil.

3.

EXTERNE SAMENWERKING

3.1

Vertegenwoordiging RMW.
Nihil.

3.2.

Verslagen.
Nihil.

4.

FINANCIËN EN PATRIMONIUM

4.1
Financiën.
4.1.1 EANDIS - Goedkeuring aankoop 2 elektrische fietsen ten bedrage van € 4 042 incl.
BTW via investeringsproject 2018/001.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het aanbod van elektrische fietsen via
een samenaankoop bij EANDIS.
Momenteel worden huisbezoeken door de maatschappelijk werkers afgelegd met de
dienstwagens. Deze zijn echter niet altijd beschikbaar. Het aankopen van 2 elektrische
fietsen zal ervoor zorgen dat er huisbezoeken en korte dienstverplaatsingen met de fiets
kunnen plaatsvinden. EANDIS biedt in de samenaankoop elektrische fietsen aan een
gunstigere prijs dan de adviesprijs van de leverancier.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan het aankopen van 2
elektrische damesfietsen merk Oxford door in te tekenen op het aanbod elektrische fietsen
bij EANDIS ten bedrage van € 4 042 incl. BTW via investeringsproject 2018/001.

4.2
Patrimonium
4.2.1 Kennisname stand van zaken project Warandalei.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 22-02-2016 kennis van de
projectdefinitie van de Ideale Woning voor het bouwen van een project voor zelfstandig
wonen voor Warandalei 21. Op 20-01-2016 werden vijf architectenbureaus aangeschreven
om deel te nemen aan de wedstrijd. De inzendingen dienden uiterlijk dd. 23-03-2016 om
12u00 ingediend te worden. Op 25-04-2016 werd het architectenbureau Trajekt aangesteld

door De Ideale Woning. Op 04-07-2016 werden de buurtbewoners uitgenodigd voor een
voorstelling van het project. Het architectenbureau, de Ideale Woning, de dienst ruimtelijke
ordening van de gemeente en het OCMW waren hierbij vertegenwoordigd. Tijdens dit
overleg werd geluisterd naar de bevindingen van de buurtbewoners en welke eventuele
praktische problemen de realisatie van dit project met zich mee kan brengen. Tijdens de
raad voor maatschappelijk welzijn dd. 22-12-2016 werd het project mondeling toegelicht. Op
basis van de reacties van de buurtbewoners, werd er een nieuw ontwerp opgemaakt met 9
wooneenheden en een gemeenschapsruimte. Op 12-01-2018 vond een overleg plaats met
de eigenaars van de grond gelegen naast Warandalei 21. Op 08-02-2018 staat een
informatievergadering gepland met alle buurtbewoners waarbij het nieuwe plan voorgesteld
zal worden.
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