OCMW KALMTHOUT
OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2018.

Openbare zitting

1.

PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE

1.2

Interne organisatie
Nihil.

2.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Nihil.

2.2.
Sociale dienst
2.2.1 Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst met advocaten in het kader van
het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling (pro deo).
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste tijdens zijn zitting dd. 26-06-2017 om een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met meester De Wilde en meester Nathalie Leten
voor het opstellen van verzoekschriften tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling
voor cliënten van de dienst schuldbemiddeling. Al deze samenwerkingsovereenkomsten
konden na een positieve evaluatie verlengd worden, hetgeen momenteel diende te gebeuren.
De dienst schuldbemiddeling heeft de samenwerking met betreffende advocaten als positief
ervaren.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan de verlenging van de
samenwerkingsovereenkomsten met Meester Axel De Wilde en Meester Nathalie Leten
waarbij er - wanneer de cliënt geen eigen keuze heeft voor advocaat - via een beurtrolsysteem
naar deze advocaten wordt doorverwezen.

2.2.
Thuisdiensten
2.2.1 Goedkeuring uitbetalen onkostenvergoeding aan de vrijwillige chauffeurs van Handicar
Kalmthout m.i.v. 01-01-2019.
De chauffeurs van Handicar Kalmthout zijn vrijwilligers die geen onkostenvergoeding
ontvangen voor de geleverde prestaties. Door het voorzien van een kleine
onkostenvergoeding ten opzichte van de prestaties van de vrijwilligers, wordt tegemoet
gekomen aan de gereden ritten. De chauffeurs rijden ook met eigen wagen tot de standplaats
van de Handicar (WZC Sint-Vincentius, Kapellensteenweg 81).
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan het uitbetalen van een
onkostenvergoeding ten bedrage van € 5,00 per weekdag en € 10,00 per dag in het weekend
aan de vrijwillige chauffeurs van Handicar die zich engageren om op een vaste dag ritten uit
te voeren in de hoedanigheid als chauffeur van de Handicar m.i.v. 01-01-2019.

2.3.

Organisator gezinsopvang
Nihil.

2.4.

Dienstencentrum
Nihil.

2.5.

Strijkatelier
Nihil.

2.6.

Projecten
Nihil.

3.
3.1

EXTERNE SAMENWERKING
Vertegenwoordiging RMW.
Nihil.

3.2.

Verslagen.
Nihil.

3.3
Varia.
3.3.1 VZW IN-Z - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Werkpad'.
Het project ‘Werkpad’ heeft als doel om werkzoekenden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt door middel van groepssessies en individuele gesprekken te versterken, dit met
het oog op het verkleinen van de kloof tussen deze werkzoekenden en de arbeidsmarkt. INZ is uitvoerende partner in dit project. Een begeleider van IN-Z begeleidt zowel in groep als
individueel de werkzoekenden door groepssessies en individuele gesprekken. De planning
van de groepssessies en de individuele gesprekken gebeurt door de begeleider van IN-Z,
i.s.m. OCMW Kalmthout.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan het afsluiten van de
voorgestelde overeenkomst voor de periode van 1 jaar. Om de periode te verlengen moeten
de partijen, na overleg en indien wenselijk, een nieuwe overeenkomst afsluiten. Het OCMW
staat in voor de financiering ten bedrage van € 9 000,00 via restmiddelen van PWA.

3.3.2 Agentschap Integratie en Inburgering - Goedkeuring afsluiten overeenkomst van
aanneming van vertaalwerk en tolken.
Om cliënten te kunnen ondersteunen in zeer moeilijke gesprekken dient er soms beroep
gedaan te worden op tolken. Via het agentschap voor integratie en inburgering kunnen o.a.
openbare besturen een tolk aanvragen. Er kan enkel een beroep gedaan worden op de tolken
van de dienst Sociaal Tolken en Vertalen mits het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering. Het agentschap
voorziet afstandstolken en tolken ter plaatse. Indien een tolk ter plaatse komt kost dit € 8,00
per uur en € 2,00 voor de volgende uren. Tevens dienen er vervoerskosten van € 0,33 per km
betaald te worden. Indien er telefoontolk gevraagd wordt is de tolkkost € 45,00 per uur,
waarvan een forfait van € 11,25 voor het eerste kwartier. Vanaf het tweede kwartier is er een

bijkomende tolkkost van € 3,75 per beginnen segment van 5’. Tevens wordt er een bijdrage
gevraagd in te telefoonkost van € 0,14 per getolkte minuut.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan de voorgestelde
overeenkomst.

4.
FINANCIËN EN PATRIMONIUM
4.1
Financiën.
4.1.1 Van Riel Grootkeukens, Bleukenlaan 13 te 2300 Turnhout – Goedkeuring factuur VK
201901827 via investeringsbudget 2018/993/ALFC ten bedrage van € 5 613,19 incl.
BTW via investeringsproject 2017/005.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende tijdens zijn zitting dd. 14-05-2018 goedkeuring
aan het aankopen van vaatwasser hoofdtype Electrolux model NHT8G (basismodel, promotie)
en een uitlooptablet bij van Riel Grootkeukens voor een totaalbedrag van € 4 766,19 incl. BTW
en deze te laten leveren en plaatsen voor het bedrag van € 60,50 incl. BTW per uur. Tevens
werd beslist tot het aankopen van een waterontharder bij van Riel Grootkeukens voor het
bedrag van € 847,00 incl. BTW en deze samen met de vaatwasser te laten leveren en
plaatsen. Ondertussen werd de vaatwasser met uitlooptablet en waterontharder geleverd en
geplaatst cfr. de offerte.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende dan ook zijn goedkeuring aan de factuur VK
201901827 van Van Riel Grootkeukens, Bleukenlaan 13 te 2300 Turnhout goed te keuren via
investeringsbudget 2018/993/ALFC ten bedrage van € 5 613,19 incl. BTW via
investeringsproject 2017/005.

4.2
Patrimonium.
4.2.1 Goedkeuring afsluiten huurovereenkomst Ijzerenwegstraat 2 m.i.v. 01-01-2018.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste tijdens zijn zitting dd. 19-03-1998 om een
huurovereenkomst af te sluiten met de gemeente Kalmthout betreffende de eigendom van de
gemeente Kalmthout, gelegen Ijzerenwegstraat 2, m.i.v. 01-07-1998 voor een onbepaalde
duur en dit tegen een jaarlijkse huurprijs ten bedrage van Bef. 1 000,00, zijnde € 24,79.
Aangezien deze huurprijs niet conform de huidige marktwaarde is, diende de
huurovereenkomst in die zin aangepast te worden.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan de nieuwe
huurovereenkomst met een maandelijkse huurprijs ten bedrage van € 1 000,00 m.i.v. 01-012018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

