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Aanwezig: Dorien Cuylaerts, waarnemend voorzitter 

Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lutgarda Backx, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter 
Janssens, Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Wim De Visscher, Voorzitter 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 22.35 uur. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: OR/2019/000 - Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet d.d. 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 
mandataris; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikelen 38 en 74 van 
het Decreet Lokaal Bestuur bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 
vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad; dat 
hierin minstens bepalingen worden opgenomen over: 
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 
met de uitoefening van het mandaat van raadslid of lid van het vast bureau; 
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 
raadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen 
personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken 
over die stukken; 
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 
raad voor maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt; 
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor raadsleden en de 
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het OCMW opricht en 
beheert; 
5° de voorwaarden waaronder de raadsleden hun recht uitoefenen om aan de voorzitter van het 
vast bureau en aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen; 
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 
vergadering ter beschikking worden gesteld van de raadsleden; 
7° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van het OCMW, vermeld in artikel 279 
van het Decreet Lokaal Bestuur, worden ondertekend; 
8° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 
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9° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid van 
het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement vanwege de Gemeentebelangen-fractie, ingediend door raadslid 
Willemse, dat ertoe strekt om art. 11 van het huishoudelijk reglement als volgt te wijzigen: 
‘De OCMW-raadsleden hebben het recht aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen 
te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst 
schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de 
OCMW-raad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over de aangelegenheden van het 
OCMW, die niet op de agenda van de OCMW-raad staan. Op deze mondelinge vragen wordt 
tijdens de betrokken zitting mondeling geantwoord. De vraag en het antwoord wordt 
genotuleerd.’ 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk wordt verworpen met 13 neen-stemmen 
bij 7 ja-stemmen (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: Renilde Willemse, Bart 
Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes); 
Gelet op de stemming over de eigenlijke hoofdvraag, die wordt aangenomen met 13 ja-stemmen 
bij 7 neen-stemmen (ja-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: Renilde Willemse, 
Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 

Art. 1.- Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt vastgesteld, zoals weergegeven in 
bijlage bij onderhavig besluit. 
Art. 2.- Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad treedt onmiddellijk in werking. 
Art. 3.- Het huishoudelijk reglement zal ter beschikking worden gesteld op het extranet van het 
lokaal bestuur. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/001 - Aanpassingen opnameovereenkomst assistentiewoningen. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat mevr. Anna Mennes, inspectrice van zorg- en gezondheid, naar aanleiding van 
haar inspectie van de assistentiewoningen d.d. 23/08/2018, in haar verslag dd. 24/09/2018 een 
aantal opmerkingen heeft geformuleerd betreffende het niet in overeenstemming zijn van een 
aantal artikelen in de opnameovereenkomst en interne afsprakennota van de assistentiewoningen 
met wat in de interpretatienormen van de assistentiewoningen wordt voorzien; 
Overwegende dat de dagelijks verantwoordelijke van het bejaardencomplex Prinsenhof, naar 
aanleiding van het inspectieverslag van Mevr. Anna Mennes, in het actieplan had opgenomen om, 
rekening houdende met de geformuleerde opmerkingen uit het inspectieverslag, op het Bijzonder 
Comité Prinsenhof dd. 19/12/2018 de aangepaste opnameovereenkomst te bespreken; 
Overwegende dat de aanpassingen ten opzichte van de vorige versie werden opgenomen in de 
opnameovereenkomst; 
Overwegende dat in het Bijzonder Comité Prinsenhof dd. 19/12/2018 de aanpassingen in de 
opnameovereenkomst werden besproken en unaniem werden goedgekeurd; 
Gelet op de bespreking;  

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art. - Goedkeuring wordt gegeven aan de aanpassingen in de opnameovereenkomst en 
interne afsprakennota van de assistentiewoningen Prinsenhof. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/002 - Aanpassingen opnameovereenkomst woonzorgcentrum. Goedkeuring.   
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Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat mevr. Anna Mennes, inspectrice van zorg- en gezondheid, naar aanleiding van 
haar inspectie van het woonzorgcentrum d.d. 24/09/2018, in haar verslag dd. 17/10/2018 een 
aantal opmerkingen heeft geformuleerd betreffende het niet in overeenstemming zijn van een 
aantal artikelen in de opnameovereenkomst en interne afsprakennota van het woonzorgcentrum 
met wat in de interpretatienormen van de woonzorgcentra wordt voorzien; 
Overwegende dat de dagelijks verantwoordelijke van het bejaardencomplex Prinsenhof, naar 
aanleiding van het inspectieverslag van Mevr. Anna Mennes, in het actieplan had opgenomen om, 
rekening houdende met de geformuleerde opmerkingen uit het inspectieverslag, op het Bijzonder 
Comité Prinsenhof dd. 19/12/2018 de aangepaste opnameovereenkomst te bespreken; 
Overwegende dat de aanpassingen ten opzichte van de vorige versie werden opgenomen in de 
opnameovereenkomst; 
Overwegende dat in het Bijzonder Comité Prinsenhof dd. 19/12/2018 de aanpassingen in de 
opnameovereenkomst werden besproken en unaniem werden goedgekeurd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art. - Goedkeuring wordt gegeven aan de aanpassingen in de opnameovereenkomst en 
interne afsprakennota van het woonzorgcentrum. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/009 - Indexatie prijzen thuisdiensten. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 november 2015 houdende de goedkeuring van de aanpassing 
van het meerjarenplan 2014–2019; 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling A121 dewelke luidt: Jaarlijks worden de 
bijdragetarieven van de cliënten voor de thuisdiensten van het OCMW geëvalueerd en zodanig 
aangepast teneinde minimaal een break-even na te streven van deze diensten. De dienst warme 
maaltijden aan huis, aanvullende thuiszorg, klusjesdienst e.a. brengen een dienstverlening aan 
huis, die werkt op basis van een tarifiëring voor de klant. Jaarlijks dient deze tarifiëring 
geëvalueerd te worden teneinde de realiteit te kunnen meten; 
Gelet op het voorstel vanuit de sociale dienst om de prijzen van de thuisdiensten vanaf 1 
februari 2019 aan te passen aan het nieuwe indexcijfer dat in december 2018 108,22 bedroeg; 
Gelet op de bijgevoegde tabel met de geïndexeerde tarieven; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Akkoord te gaan met de indexatie van de prijzen van de thuisdiensten met ingang van 1 
februari 2019. 
Art. 2.- De gebruikers van deze dienstverlening worden in kennis gesteld van deze beslissing. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2019/007 - Residentieel centrum voor verslavingszorg in de regio Kempen. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen; 
Gelet op de ontoereikendheid van het huidige aanbod inzake geestelijke gezondheidszorg in het 
algemeen en drughulpverlening in het bijzonder in de Kempen; 
Gelet op het ontbreken van een residentieel centrum voor personen met een verslaving; 
Overwegende dat de nood aan een residentieel centrum voor personen met een verslaving 
meermaals werd aangekaart door de Conferentie van Kempense Burgemeesters; 
Gelet op het akkoord van de Kempense OCMW’s om op 10 februari 2010 vzw ’t Kader, wat staat 
voor Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie, op te richten om de aanvraag tot conventie van 
een residentieel centrum in te dienen bij de bevoegde federale overheden; 
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Gelet op de recente goedkeuring (17/12/2018) door het Verzekeringscomité van het RIZIV ter 
afsluiting van een convenant met vzw ’t Kader, ter financiering van een residentieel centrum 
met een capaciteit van 15 bedden (8 ontwenningsprogramma, 7 behandelprogramma); 
Gelet op het voorstel van de Conferentie van Kempense Burgemeesters van 2 juni jl.  om een 
lokale bijdrage aan het centrum te voorzien ter financiering van het jaarlijkse structurele tekort 
van 300.000 €, noodzakelijk voor de kwalitatieve uitbouw van het centrum (ter aanvulling van 
het totaalbudget van ca. 2 miljoen euro); 
Gelet op het voorstel van de Conferentie van Kempense Burgemeesters van 2 juni jl.  om de 
opvraging van deze lokale bijdrage te laten verlopen via een verhoging van de algemene 
werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen; 
Gelet op de beslissing van de Raad van Beheer van Welzijnszorg Kempen d.d.13 juni jl. om - bij 
goedkeuring van het dossier - aan de OCMW’s de vraag te stellen tot een structurele verhoging 
van hun werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen a rato van  0,6 € (+index) per inwoner; 
Gelet op de snelheid waarmee de opstart moet gerealiseerd worden (de overeenkomst gaat in op 
31/12/2018, de eerste cliënten worden opgevangen vanaf mei 2019); 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De werking van het op te richten residentieel drughulpverleningscentrum financieel te 
ondersteunen met ingang van 1 januari 2019. 
Art.2.- Vanaf 2019 een bedrag van € 0,6/inwoner toe te voegen aan de jaarlijkse bijdrage aan 
Welzijnszorg Kempen met het oog op de realisatie en exploitatie van dit residentieel centrum 
voor mensen met een verslaving. Deze bijdrage zal jaarlijks worden geïndexeerd. 
Art.3.- Een afschrift van deze beslissing over te maken aan Welzijnszorg Kempen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
6. Betreft: OR/2019/003 - Verkiezing afgevaardigden. Aanduiding van de afgevaardigden en 

plaatsvervangers voor de vertegenwoordiging der OCMW op de gewone en buitengewone 
algemene of bijzondere vergaderingen bij de verenigingen en vennootschappen waarbij 
OCMW Rijkevorsel is aangesloten.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van de vennootschappen of verenigingen, hetzij gelijk onder welke vorm 
waarbij het OCMW is aangesloten; 
Gelet op de OCMW-raadsbesluiten waarbij het OCMW tot deze vennootschappen of verenigingen 
toetrad en het vast bureau opdracht gaf de uitvoering ervan te verzekeren; 
Overwegende dat het OCMW zich kan laten vertegenwoordigen op iedere gewone of 
buitengewone algemene vergadering van deze vennootschappen of verenigingen; dat dit dient te 
geschieden om de gemeentelijke belangen te behartigen; 
Overwegende dat hiervoor een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers door de OCMW-raad 
dienen aangeduid te worden; 
Overwegende dat deze persoon(en) gerechtigd hoeft (hoeven) te zijn om namens het OCMW alle 
akten en bescheiden met betrekking tot voormelde vergaderingen te onderschrijven; 
Overwegende dat deze vertegenwoordigers het OCMW binnen het hierna bepaalde tijdsbestek 
geldig zullen vertegenwoordigen tijdens de gewone of buitengewone algemene vergaderingen 
zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van het lid of leden die het OCMW 
vertegenwoordigen in de schoot van de bestuursorganen; 
Overwegende dat de OCMW-raad van nu af en voor het geval van verhindering of belet van de 
door hem aangeduide vertegenwoordiger een plaatsvervanger dient aan te duiden; 
Overwegende dat de raad akkoord gaat dat de te geven volmacht rechtsgeldig zal zijn, hetzij 
gelijk voor welke gewone of buitengewone algemene vergadering voor de periode vanaf de 
eerstvolgende algemene vergadering in 2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de 
volgende legislatuur, onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de raad de afvaardiging te allen tijde 
kan intrekken; 
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Gaat in uitvoering van art. 1 van het ontwerpbesluit in openbare zitting en bij geheime 
stemming over tot het aanduiden van de vertegenwoordigers der gemeente en diens 
plaatsvervangers voor de gewone of buitengewone algemene vergaderingen van navolgende 
vennootschappen of verenigingen waarbij het OCMW is aangesloten is, met name : 
1) Bouwmaatschappij De Noorderkempen 
2) De Ark Wonen 
3) Ethias te Hasselt 
4) vzw Clova 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
tijdens de stemverrichtingen wordt de voorzitter bijgestaan door de twee jongste raadsleden; na 
de stemming over het aanduiden van de vertegenwoordigers voor de gewone of buitengewone 
algemene vergaderingen van de bouwmaatschappij De Noorderkempen worden 20 stembrieven in 
de stembus gevonden, waarvan 2 ongeldig; na de stemming leest de voorzitter de stembrieven 
af, waarvan de respectieve uitslag als volgt luidt: 
Voor de Bouwmaatschappij De Noorderkempen: 
An Wouters en Bert Vangenechten, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen; 
Renilde Willemse en Eric Vermeiren, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 7 ja-stemmen; 
Voor de Ark Wonen: 
Nathalie Stoffelen en Kevin Druyts, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen; 
Jack Jacobs en Lutgarda Backx, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 7 ja-stemmen; 
Voor Ethias: 
Stefan Maes en Lieven Van Nyen, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen; 
Eric Vermeiren en Bart Van De Mierop, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 7 ja-stemmen; 
Voor vzw Clova: 
An Wouters en Wim De Visscher, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen; 
Bart Van De Mierop en Renilde Willemse , voorgedragen als vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bekomen 7 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Worden verkozen om het OCMW te vertegenwoordigen in de gewone of buitengewone 
algemene vergaderingen als volgt: 
Voor de Bouwmaatschappij De Noorderkempen: 
Mevr. An Wouters, raadslid, wonende Looiweg 106 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Bert Vangenechten, lid vast bureau, wonende Sterstraat 21 te 2310 
Rijkevorsel(plaatsvervanger) 
Voor de Ark Wonen: 
Mevr. Nathalie Stoffelen, lid vast bureau, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager) 
Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel(plaatsvervanger) 
Voor Ethias: 
Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel(plaatsvervanger) 
Voor vzw Clova:  
Mevr. An Wouters, raadslid, wonende Looiweg 106 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
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Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn, wonende Hoge 
Heideweg 66 te 2310 Rijkevorsel(plaatsvervanger) 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 
2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om het OCMW te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Voor wat de afvaardiging betreft in de vennootschappen en verenigingen waarin het 
OCMW door meer dan één afgevaardigde mag vertegenwoordigd zijn, worden de 
plaatsvervangers gemachtigd in de volgorde van hun aanstelling. 
Art.4.- Onderhavig besluit kan te allen tijde door de OCMW-raad gewijzigd worden. 
Art.5.- Uittreksel van onderhavig besluit zal voor beschikking overgemaakt worden aan  de 
vennootschappen en verenigingen zoals boven vermeld waarbij OCMW Rijkevorsel is aangesloten. 
Art.6.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.  
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
7. Betreft: OR/2019/005 - Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt. Aanduiding 

vertegenwoordiger beheerscomité.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat OCMW Rijkevorsel deel uitmaakt van de interlokale vereniging 'ILV 
Noorderkempen werkt'; 
Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen stad Hoogstraten, 
gemeente Rijkevorsel, gemeente Merksplas, gemeente Arendonk, gemeente Ravels, gemeente 
Baarle-Hertog, OCMW Hoogstraten, OCMW Rijkevorsel, OCMW Merksplas, OCMW Arendonk, 
OCMW Ravels, OCMW Baarle-Hertog en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, 
werkgelegenheids-, onderwijs- en welzijnsbeleid; 
Gelet op de statuten van deze interlokale vereniging; 
Overwegende dat elk lid 1 stemgerechtigd vertegenwoordiger afvaardigt in het beheerscomité; 
dat deze leden worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur; 
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor het mandaat van vertegenwoordiger in het 
beheerscomité van ILV Noorderkempen Werkt; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 raadsleden nemen deel aan de 
stemming; uit de opneming der stemmen blijkt dat er 20 geldige stembriefjes in de stembus 
werden gevonden; Nathalie Cuylaerts bekomt 13 ja-stemmen en Jack Jacobs bekomt 7 ja-
stemmen; 

Besluit: 

Art.1.- Mevr. Nathalie Cuylaerts, lid vast bureau, wonende Looi 7 te 2310 Rijkevorsel, wordt 
verkozen tot stemgerechtigd vertegenwoordiger in het beheerscomité van ILV Noorderkempen 
Werkt. Voormeld mandaat wordt verleend vanaf heden tot en met 31 december 2024. 
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor nuttig gevolg worden overgemaakt aan ILV 
Noorderkempen Werkt te Hoogstraten, alsmede aan de verkozen vertegenwoordiger. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
8. Betreft: OR/2019/006 - Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen (SVK). Aanduiding 

afgevaardigde raad van bestuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25/06/1998 met betrekking 
tot de toetreding tot het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen, SVK Noorderkempen vzw; 
Overwegende dat een afgevaardigde moet aangesteld worden voor de raad van bestuur van het 
SVK Noorderkempen; 
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor het mandaat van bestuurder bij SVK Noorderkempen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 raadsleden nemen deel aan de 
stemming; uit de opneming der stemmen blijkt dat er 20 geldige stembriefjes in de stembus 
werden gevonden;  
Bert Vangenechten bekomt 13 ja-stemmen en Bart Van De Mierop bekomt 7 ja-stemmen; 

Besluit: 
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Enig art.- Dhr. Bert Vangenechten, lid vast bureau, wonende Sterstraat 21 te 2310 Rijkevorsel, 
wordt verkozen als afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van 
Rijkevorsel in de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen vzw. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
9. Betreft: OR/2019/008 - Afvaardiging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de lokale 

adviescommissie LAC. Aanduiding.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van 
elektriciteit, gas en water; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 16.09.1997 tot vaststelling van de minimale 
levering van elektriciteit en tot regeling van de procedure bij wanbetaling; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 16.09.1997 betreffende de samenstelling en de 
werking van de lokale adviescommissie LAC omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas 
en water; 
Overwegende dat er een lokale adviescommissie LAC werd opgericht waarbij 1 lid van de OCMW-
raad dient te zetelen;           
Gelet op de voorgedragen kandidaten; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 raadsleden nemen deel aan de 
stemming; uit de opneming der stemmen blijkt dat er 20 geldige stembriefjes in de stembus 
werden gevonden; 
An Wouters bekomt 13 ja-stemmen en Lutgarda Backx bekomt 7 ja-stemmen; 

Besluit: 

Enig art.- Mevr. An Wouters, raadslid, wonende Looiweg 106 te 2310 Rijkevorsel wordt verkozen 
als afgevaardigde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Rijkevorsel in de 
lokale adviescommissie LAC. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
10. Betreft: OR/2019/011 - Toegevoegd punt. Aanvraag erkenning van 4 kortverblijfbedden  

voor het woonzorgcentrum Prinsenhof.   
Overeenkomstig artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid R. Willemse. 
Gelet op de overgemaakt toelichting als volgt: 
'De Vlaamse Regering heeft op 19/10/2018 het besluit goedgekeurd betreffende de verdere 
invulling van de voorafgaande vergunningen WZC en CVK (centrum voor kortverblijf. 
Het Prinsenhof heeft nog een voorafgaande vergunning voor 4 kortverblijfbedden die geldig is 
tot 31/12/2020. 
Naar aanleiding van het definitieve besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
erkenningskalender en omzettingskalender woonzorgcentra moeten de woonzorgcentra die nog 
een voorafgaande vergunning hebben voor 01/02/2019 aangetekend laten weten of zij wensen 
in te gaan tot de realisatie van deze kortverblijfbedden in de periode van 2020 tot 2025 én 
wanneer men deze effectief wenst te realiseren. Als het bestuur haar keuze niet doorgeeft voor 
01/02/2019 verlies het woonzorgcentrum definitief de voorafgaande vergunning voor het 
realiseren van 4 bijkomende kortverblijf bedden. 
De stap naar een opname in een woonzorgcentrum is groot. Dit wordt zo lang mogelijk 
uitgesteld om psychische en/of financiële redenen. Het is goed dat mensen zo lang mogelijk in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en vele ondersteunende diensten zorgen ervoor dat 
dit meer en meer realiseerbaar is. Toch is het heel belastend voor de mantelzorger. Een korte 
ontlasting van de zorg kan opgevangen worden door een opname in een kamer voor kortverblijf. 
Tijdens infomomenten en bij inschrijvingen op de wachtlijsten van het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen wordt er naar geïnformeerd. Onze bevolking vergrijst meer en meer. Het 
aantal +60 jarigen is op 10 jaar tijd met 40% gestegen (bron STATBEL, verwerking Statistiek 
Vlaanderen), dus zal het aantal +80 jarigen in de toekomst met iets minder dan hetzelfde 
percentage aangroeien. 
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Het verbaast me ook dat deze beslissing in het vast bureau beslist werd en niet voorgelegd werd 
aan de OVMW-raad. Dit is toch duidelijk een beleidsmatige beslissing. Mag er hier dan niet mee 
nagedacht en gediscussieerd worden over het ouderenbeleid. 
De realisatie van de 4 bijkomende kamers kortverblijf zit mee in het dossier over de realisatie 
van het lokaal dienstencentrum. Wij hebben toch beslist dat dit uitgevoerd gaat worden. Al 6 
jaar voorzien we hiervoor de nodige middelen in het budget en we ondervinden steeds weer dat 
er in dit dossier geen vooruitgang geboekt wordt. De noodzaak tot realisatie van dit project 
wordt meer en meer nodig in een gemeente als Rijkevorsel.  Er is al veel tijd, energie en 
financiële middelen in dit dossier gestoken en zou de realisatie hiervan toch zeker moeten 
kunnen gebeuren binnen de voorgestelde termijn die de Vlaamse regering vraagt voor de 
effectieve realisatie van de 4 kortverblijfbedden. In elk verkiezingsprogramma hebben we de 
realisatie van dit dienstencentrum tegengekomen dus moet het zeker mogelijk zijn dit te 
realiseren in deze legislatuur. Bij het indienen van de erkenningskalender zal ik voorstelling om 
het in te laten gaan in de eerste trimester van 2025.’ 
Gelet op volgend overgemaakt ontwerpbesluit: 
‘Art 1 : Het woonzorgcentrum Het Prinsenhof dient een erkenningskalender in voor 4 
kortverblijfbedden voor 01/02/2019 
Art 2 : We laten de erkenning ingaan in de eerste trimester van 2025'; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 13 neen-stemmen bij 7 
ja-stemmen (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: Renilde Willemse, Bart 
Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes) 
 Besluit met 13 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen: 
Geen goedkeuring wordt verleend aan volgend ontwerpbesluit:  
‘Art 1 : Het woonzorgcentrum Het Prinsenhof dient een erkenningskalender in voor 4 
kortverblijfbedden voor 01/02/2019. 
Art 2 : We laten de erkenning ingaan in de eerste trimester van 2025.’' 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een vraag gesteld aan het vast bureau. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De voorzitter wnd., 
 
 
 
 
 

Dorien Cuylaerts 
 
 
 


