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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, An Wouters, Zoë Wouters, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, 
Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:35 uur. 
 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2020/010 - Basisregistratie schuldbemiddeling 2019. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het schrijven van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw d.d. 19 december 2019; 
Overwegende dat elke erkende instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks een basisregistratie 
van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening moet bijhouden; 
Overwegende dat het basisregistratieformulier 2019 van het OCMW Rijkevorsel werd 
goedgekeurd in zitting van het vast bureau van 17 februari 2020; 
Overwegende dat deze gegevens tijdig werden overgemaakt aan SAM, steunpunt Mens en 
Samenleving vzw; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het basisregistratieformulier voor schuldbemiddeling 2019 van het OCMW 
Rijkevorsel. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2020/011 - Verderzetting geïntegreerd breed onthaal. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 84 van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 decemeber 2017; 
Gelet op artikel 9 t.e.m. 11 van het decreet d.d. 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal 
beleid; 
Gelet op de eerste projectoproep van 2019 voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 die 
gericht was op de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit; 
Overwegende dat er toen vanuit de Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt (ILV NKW) in 
samenwerking met de andere kernpartners CAW en DMW een project ingediend en gegund werd; 
dat dit voortraject ervoor gezorgd heeft dat de kernpartners naar elkaar toe zijn gegroeid, er 
samen gedragen doelstellingen en actieplannen werden uitgewerkt om in de komende 
beleidsperiode 2020-2025 mee aan de slag te gaan; 
Overwegende dat er in januari 2020 een nieuw subsidiedossier werd ingediend om de functies en 
werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk te kunnen 
brengen; dat in april 2020 bekend gemaakt zal worden of deze middelen gegund worden aan ILV 
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NKW; dat er hierdoor momenteel geen middelen voorhanden zijn om de periode tot de 
toekenning van de subsidie te overbruggen; dat het organiseren van dit GBO een verplichting is, 
opgelegd in het Lokale Sociale Beleidsplan 2020-2025; 
Overwegende dat de verdeling van de werkingsmiddelen voor deze overbrugging gebeurt naar 
bevolkingsaantal; dat dit voor Rijkevorsel neerkomt op een bedrag van € 1163: 

  inwoners procent kostprijs 

Arendonk 13281 18,10% 1269 

Baarle-Hertog 2845 3,90% 272 

Hoogstraten 21386 29,20% 2044 

Merksplas 8582 11,70% 820 

Ravels 14988 20,50% 1432 

Rijkevorsel 12169 16,60% 1163 

  73251 100% 7000 

Overwegende dat met deze middelen de halftijdse projectcoördinator, Bea De Potter van 
Blenders, haar werk kan verderzetten; dat er hierdoor eveneens een goede overdracht kan 
gebeuren naar de nieuwe projectmedewerker die door ILV NKW zal worden aangeworven na 
toekenning van de subsidie; dat de leden van de stuurgroep onvoldoende ruimte binnen hun 
respectievelijke takenpakketten hebben om dit zelf op te nemen; 
Overwegende dat er in de tussenperiode volgende taken nog moeten uitgevoerd worden om de 
continuïteit van het project te garanderen: 
- rapportage over 2019 (om het restant van het subsidiebedrag te bekomen), zowel financieel als 
over de activiteiten en de voorlopige resultaten; 
- deelname aan de intervisiegroep; 
- voorbereiden en begeleiden van een vervolg netwerkmoment voor de maand april 2020; 
- voorbereiden en voorzitten van de stuurgroep; 
- overdracht van de nodige info en contacten naar de coördinator voor de projectperiode van 6 
jaar; 
Overwegende dat de stuurgroep de aanwerving van de nieuwe coördinator zal voorbereiden; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 10 februari 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Neemt kennis van: 

Art.1.- het project Geïntegreerd Breed Onthaal. 
Art.2 - de aanstelling van mevr. Bea De Potter van Blenders vzw voor de periode van 1 februari 
2020 tot 1 juni 2020 om het project Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) verder te zetten als 
afronding van de vorige en overgang naar de volgende periode. 
 De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2020/012 - Welzijnszorg Kempen. Project De Gele Doos. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de vraag van Welzijnszorg Kempen voor een principiële goedkeuring van de besturen 
voor de opstart van het project 'de Gele Doos'; 
Overwegende dat wanneer er een bejaarde plots valt of vermist raakt, er vaak kostbare tijd 
verloren gaat omdat de spoeddiensten en andere hulpverleners elementaire informatie over de 
betrokkene maar niet kunnen vinden; 
Overwegende dat de gele doos alle noodzakelijke gegevens bevat van de oudere die de 
hulpverleners in een noodsituatie kunnen helpen; dat in de “gele doos” alle belangrijke 
medische gegevens, medicatielijsten, levensnoodzakelijke medicijnen zoals insuline, 
opmerkingen rond allergieën, bloedgroep e.d.m. zitten; dat er daarnaast ook contactgegevens 
van mantelzorgers, thuishulpdiensten en huisarts in kunnen zitten; 
Overwegende dat om het systeem voor iedereen gemakkelijk toepasbaar te maken, de gele doos 
in de koelkast bewaard wordt, en dit via een sticker aan de binnenkant van de voordeur 
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duidelijk wordt gemaakt; dat op die manier hulpverleners onmiddellijk over essentiële gegevens 
kunnen beschikken in geval van ziekte, ongeval of verdwijning; 
Overwegende dat er momenteel 1157 inwoners in Rijkevorsel zijn van 75 jaar of ouder op 798 
unieke adressen; dat 1 doos zal ongeveer 1€ zal kosten; dat het momenteel nog niet duidelijk is 
wie deze kosten gaat dragen (lokale besturen/WZK); 
Gelet op de principiële goedkeuring van het project in zitting van het vast bureau d.d. 10 
februari 2020; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van de principiële goedkeuring voor het project 'de Gele Doos' van Welzijnszorg 
Kempen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2020/013 - Vrijwilligers woonzorgcentrum. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat er recentelijk veel nieuwe vrijwilligers zich hebben aangediend in het WZC 
Prinsenhof; 
Overwegende dat volgende vrijwilligers zijn toegevoegd sinds 1 maart 2019: 

 
Gelet op bijgevoegd overzicht van gepresteerde uren door de vrijwilligers in het WZC Prinsenhof 
in 2019; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het overzicht van de op heden beschikbare vrijwilligers en gepresteerde uren 
in het woonzorgcentrum Prinsenhof in 2019. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 
 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


