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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, 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 20:41 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/2021/006 - Regionale aanpak dak- en thuisloosheid. Niet toetreding Wooncel. 
Kennisname.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 08 juli 1976, die de toekenning van aangepaste maatschappelijke dienstverlening aan de 
persoon die dakloos is of dreigt te worden, regelt. De steun die hem moet worden toegekend, 
overeenkomstig artikel 1 van diezelfde wet, moet aangepast zijn aan zijn staat van behoefte, 
om hem toe te laten een menswaardig leven te laten leiden; 
Gelet op artikel 60 §1 tot en met 7 van diezelfde wet die uitvoering geeft aan de algemene 
taken voorbehouden aan het OCMW om te vermijden dat een persoon dakloos wordt of blijft; 
Gelet op het samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid van 12 mei 2014  tussen de 
federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, waarin onderstreept wordt dat de  OCMW’s 
in eerste plaats bevoegd zijn voor de opvang van daklozen; 
Gelet op het gebruik van de subsidies van de Nationale Loterij en Wonen Vlaanderen via 
projectoproepen gericht aan OCMW’s ter financiering van nieuwe noodwoningen met aangepaste 
begeleiding voor de noden van de gebruikers; 
Gelet op het meerjarenplan van Welzijnszorg Kempen, goedgekeurd op de Algemene 
Vergadering van 11 december 2019, waarin de regionale aanpak van dak- en thuisloosheid als 
prioritair actiepunt is opgenomen; 
Gelet op de besprekingen van onderhavig voorstel op de Conferentie van Kempense 
Burgemeesters van 26 september 2020 en de infosessie voor de vennoten van Welzijnszorg 
Kempen op 11 februari 2021; 
Gelet op voorliggend voorstel van Welzijnszorg Kempen om te participeren aan de Wooncel, 
waarbij de Wooncel staat voor de ontwikkeling van een regionale poule van doorgangswoningen 
(hubs) voor personen in een precaire woonsituatie, die beschikken over voldoende 
woonvaardigheden en zelfredzaamheid om zelfstandig te kunnen wonen;  
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Overwegende dat deze personen tijdelijk worden gehuisvest met het oog op doorstroming naar 
een duurzame woongelegenheid; dat er tijdens het verblijf een effectieve begeleiding is op het 
vlak van wonen, zoektocht naar definitieve woonst en problematieken die doorstroming 
bemoeilijkt; 
Overwegende dat aan elk OCMW wordt gevraagd om 1 hub in te brengen per 10.000 inwoners 
(voor Rijkevorsel dus 1 woning); dat aan elke ingebrachte hub 2 vouchers gekoppeld zijn; dat 
een OCMW voor elke voucher een cliënt kan toewijzen aan een hub; dat wanneer er een hub 
vrijkomt in het arrondissement de deelnemende OCMW’s hiervan op de hoogte worden gebracht 
en zij een cliënt kunnen aanmelden voor deze hub; dat het doorverwijzende OCMW autonoom 
beslist welke van haar cliënten in aanmerking komen voor een hub; dat wanneer er meerdere 
kandidaten zijn voor een hub de kandidaat wordt toegewezen via een transparant 
toewijzingssysteem; dat enkel het OCMW waarvan de cliënt effectief de hub betrekt, een 
voucher inbrengt; dat wanneer de cliënt de hub betrekt, het ontvangende OCMW de volledige 
bevoegdheid overneemt; 
Gelet op de 14 participerende besturen in onze regio en de 18 woningen, die hierbij ter 
beschikking staan; 
Gelet op de goedkeuring van het bestuur van Rijkevorsel om bij de inplanning van een 
toekomstige doorgangswoning in te zetten op een eigen wooneenheid voor gezinnen en hiermee 
een antwoord te bieden op de lokale noden; dat er hiermee voldoende tegemoet wordt gekomen 
aan de vraag voor zulke woningen binnen Rijkevorsel; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 8 maart 2021; 
Gelet op de verdere bespreking; 
Neemt kennis van het besluit van het vast bureau d.d. 8 maart 2021 tot het niet toetreden tot 
de werking van de Wooncel van Welzijnszorg Kempen. 

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, 

2. Betreft: OR/2021/008 - IOK. Algemene vergadering d.d. 18/05/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de uitnodiging van IOK d.d. 29 maart 2021 inzake de Algemene Vergadering die digitaal 
zal plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021 om 18.30 uur: 

1. Vervanging bestuurder 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 
4. Resultaatsbestemming 2020 
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 

2020 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2020 
7. Varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2020; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
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Overwegende dat de raad kennis neemt van de ontslagname van de heer Karel Lenaerts uit de 
gemeenteraad en de raad van bestuur en het voorstel tot vervanging door de heer Frank Wilrycx 
als bestuurder van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Lieven Van 
Nyen als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Frank Wilrycx als bestuurder van 
IOK Afvalbeheer 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 
december 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020. 
Art.5.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher van het OCMW Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-
raadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.6.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.7.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

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, 

3. Betreft: OR/2021/009 - Personeel. Arbeidsreglement. Goedkeuring.   
Gelet op de Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen d.d. 18 december 2002; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregelingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op de integratie van OCMW en gemeente Rijkevorsel; 
Overwegende dat de huidige arbeidsreglementen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de 
verplichte vormvereisten; dat het gezien de integratie wenselijk is om één arbeidsreglement op 
te maken voor alle personeelsleden ressorterend onder zowel RPR 1, 2 als 3; dat de 
ontwerptekst voorgelegd werd in het onderhandelingscomité; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 3 maart 2021;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het arbeidsreglement, zoals weergegeven in bijlage, wordt goedgekeurd. 
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 20:47 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 

Wim De Visscher 
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