
 
 

Notulen -  raad voor maatschappelijk welzijn – Lokaal bestuur Rijkevorsel       1 

 
 

 
                          
 
 

 
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, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:10 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

1. Betreft: OR/2020/068 - Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt. 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
Gelet op het ministerieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 20 november 2020 inzake het 
voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, dat aan 
de OCMW-raad wordt voorgelegd; 
Gelet op de besprekingen; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen : 

Art. 1.- Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, in de versie zoals heden voorgelegd aan de 
OCMW-raad, wordt vastgesteld. 
Art. 2.- Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 250 over het lokaal bestuur overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
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conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

2. Betreft: OR/2020/071 - Uitvoeren werken bijkomende assistentiewoningen. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, 
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 28 maart 2018 houdende de gunning van de 
ontwerpopdracht voor de opdracht "Nieuwbouw uitbreiding erkende groep assistentiewoningen" 
aan Arch. Ine Mertens en arch. Charline Van Erck, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4 te 2320 
Hoogstraten; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 25 mei 2020 houdende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze van het bestek 'Uitvoeren werken bijkomende 
assistentiewoningen'; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 17 augustus 2020 houdende de goedkeuring om 
het bestek 'Uitvoeren werken bijkomende assistentiewoningen' her aan te besteden en op te 
splitsen (nieuwbouw, sloop, branddeuren bestaande gedeelte); 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 05 oktober 2020 houdende de stopzetting van de 
vorige procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze nieuwe opdracht wordt geraamd op € 1.848.027,88 excl. 
btw of € 2.069.791,23 incl. 12% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt deze nieuwe opdracht te gunnen bij wijze van openbare 
procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze nieuwe opdracht voorzien is in de meerjarenplanning 
onder referentie MJP000844; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht "Nieuwbouw 
uitbreiding erkende groep assistentiewoningen", opgesteld door de ontwerper, arch. Ine Mertens 
en arch. Charline Van Erck, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4 te 2320 Hoogstraten. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 1.848.027,88 
excl. btw of € 2.069.791,23 incl. 12% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4.- De uitgaven voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning onder referentie 
MJP000844. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
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conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

3. Betreft: OR/2020/072 - Assistentiewoningen. Leveren en plaatsen branddeuren. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.   

Referentienummer: 2.073.543 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, 
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Gelet op het verslag van de brandweerzone Taxandria dd. 20200910; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 28 maart 2018 houdende de gunning van de 
ontwerpopdracht voor de opdracht "Nieuwbouw uitbreiding erkende groep assistentiewoningen" 
aan Arch. Ine Mertens en arch. Charline Van Erck, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4 te 2320 
Hoogstraten; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 25 mei 2020 houdende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze van het bestek 'Uitvoeren werken bijkomende 
assistentiewoningen'; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 17 augustus 2020 houdende de goedkeuring om 
het bestek 'Uitvoeren werken bijkomende assistentiewoningen' her aan te besteden en op te 
splitsen (nieuwbouw, sloop, branddeuren bestaande gedeelte); 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 05 oktober 2020 houdende de stopzetting van de 
vorige procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze nieuwe opdracht voorzien is in de meerjarenplanning 
onder referentie MJP000844; 
Overwegende dat in het kader van deze nieuwe opdracht “Assistentiewoningen. Leveren en 
plaatsen brandwerende deuren” een bestek met nr. 2020148 werd opgesteld door de Technische 
Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 69.200,00 excl. btw of € 
77.504,00 incl. 12% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP000844; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

 Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020148 en de raming voor de 
opdracht “Assistentiewoningen. Leveren en plaatsen brandwerende deuren”, opgesteld door de 
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
69.200,00 excl. btw of € 77.504,00 incl. 12% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
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zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP000844. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

4. Betreft: OR/2020/070 - Arbeidstrajectbegeleiding. Aansluiting BOOST-traject WEB. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2019 houdende de vaststelling van het begrip dagelijks 
bestuur; 
Overwegende dat cliënten van de sociale dienst vaak extra ondersteuning nodig hebben in hun 
zoektocht naar een tewerkstelling; dat blijkt dat zij hiervoor vaak over onvoldoende 
werkervaring beschikken en deze nog dienen op te bouwen; dat voor deze cliënten een traject 
tijdelijke werkervaring (TWE) kan worden opgestart; dat betrokkene hierbij werkervaring kan 
opbouwen door stages en een tewerkstelling via art. 60; 
Overwegende dat de stage voorafgaande aan een art. 60 tewerkstelling, nog steeds dient te 
worden georganiseerd door de sociale dienst van het lokaal bestuur Rijkevorsel; dat deze stage 
minstens 2 weken dient te duren; 
Overwegende dat WEB met het BOOST-traject individuele ondersteuning kan aanbieden aan 
personen in een TWE-traject; dat deze individuele ondersteuning bestaat uit: evalueren, 
ondersteunen, opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen, aanbod van opleidingen, 
taalondersteuning, sollicitatietraining, enzovoort; dat de opleidingen gratis zijn voor cliënten en 
personeel van lokale besturen die aangesloten zijn bij WEB; 
Overwegende dat bij de individuele begeleiding die wordt aangeboden door WEB, de sociale 
dienst van lokaal bestuur nog steeds nauw betrokken partij blijft; 
Overwegende dat het WEB bovenlokaal de expertise heeft om cliënten via het OCMW te laten 
doorgroeien naar het normaal economisch circuit; dat zij ook een nazorgtraject voorziet om 
cliënten te helpen bij hun zoektocht naar een tewerkstelling, al dan niet in het normaal 
economisch circuit; 
Gelet op bijgevoegde offerte; dat de kostprijs per traject en per cliënt maandelijks € 300 
bedraagt; dat een standaard TWE-traject 24 maanden duurt, tenzij de cliënt vroeger 
tewerkgesteld kan worden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel - Kennis wordt genomen van de toetreding tot het BOOST-traject van WEB. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

5. Betreft: OR/2020/073 - Toetreding tot de aankoopcentrale Welzijnszorg Kempen voor de 
groepsaankoop van de Gele Dozen. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende de groepsaankoop aangaande “AANKOOP BROODDOZEN I.K.V. PROJECT GELE 
DOOS” die door Welzijnszorg Kempen werd gevoerd; 
Overwegende de voorziene startdatum van januari 2021; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen voor de deelnemende lokale besturen optreedt als 
aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten; dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een 
aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet; 
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Overwegende dat op 25 november 2020 de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen de 
opdracht met betrekking tot de groepsaankoop “AANKOOP BROODDOZEN I.K.V. PROJECT GELE 
DOOS” heeft gegund aan New Haro BV; 
Overwegende dat voor het OCMW van Rijkevorsel het gunningsbedrag 750 euro exclusief BTW 
bedraagt, rekening houdend met de door het OCMW opgegeven vermoedelijke bestelhoeveelheid 
van 1000 stuks; 
Overwegende dat het OCMW gevraagd wordt om verbindend toe te treden tot de gegunde 
groepsaankoop van aankoopcentrale Welzijnszorg Kempen met het oog op contractsluiting met 
de gekozen opdrachtnemer; 
Overwegende dat op basis van het Decreet Lokaal Bestuur de raad voor deze opdracht bevoegd 
is om te beslissen voor de toetreding tot de aankoopcentrale en het vast bureau bevoegd is om 
de opdracht te sluiten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1 - Het OCMW treedt verbindend toe tot de aankoopcentrale van Welzijnszorg Kempen 
aangaande de groepsaankoop “AANKOOP BROODDOZEN I.K.V. PROJECT GELE DOOS”. 
Art.2 - Het vast bureau wordt gevraagd om over te gaan tot sluiting van de opdracht. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

6. Betreft: OR/2020/067 - Klachtenbehandeling. Rapportering.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2016 houdende de goedkeuring van het 
reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende 
de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 december 2016 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Overwegende dat artikel 302 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling 
organiseert; dat het systeem van klachtenbehandeling overeenkomstig artikel 303 van Decreet 
Lokaal Bestuur zowel voor de gemeente als voor het OCMW op het ambtelijke niveau wordt 
georganiseerd en maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking 
hebben; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OCMW-raad 
over respectievelijk de klachten ingediend tegen de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat er de facto een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling is voor de 
gemeente en het OCMW, gezien het reglement inzake klachtenbehandeling gelijk is en dezelfde 
klachtencoördinator werd aangesteld; dat er derhalve voor wordt gekozen om de rapportering 
gezamenlijk te doen; 
Gelet op onderstaand overzicht van de ingediende klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal 
(deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

Gelet op voorliggend detailoverzicht; 
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Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van onderstaand overzicht en voorliggend detailoverzicht van de ingediende 
klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal 
(deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


