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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, Sabine 
Fransen, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

1. Betreft: OR/2021/018 - Jaarrekening 2020, deel OCMW. Vaststelling.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig bij de behandeling van dit 
agendapunt, om toelichting te verschaffen bij de voorliggende documenten. Bij deze 
gelegenheid licht hij tegelijkertijd het deel OCMW en het deel gemeente van de jaarrekening 
toe. 
Gelet op het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 
Gelet op Ministerieel besluit d.d. 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels, en de digitale rapportering van de de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Overwegende dat het voorontwerp van de jaarrekening 2020 werd besproken op 4 augustus 2021 
door het managementteam; 
Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2020 dat is bijgevoegd; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De jaarrekening 2020, deel OCMW,  in de versie zoals heden voorgelegd aan de 
OCMW-raad wordt vastgesteld. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

De voorzitter van de gemeenteraad schorst de zitting om 21:05 uur. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

De schorsing wordt opgeheven om 22:00 uur en de zitting wordt hervat in aanwezigheid van 
eenentwintig aanwezige raadsleden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 
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2. Betreft: OR/2021/021 - Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 74 juncto artikel 
38 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 o.a. de wijze van verzending van 
de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de gemeenteraadsleden; 
Gelet op bijgevoegd huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, goedgekeurd in zitting van 28 
januari 2019; 
Gelet op de toenemende digitalisering binnen het lokaal bestuur; 
Gelet op art. 9 van het huishoudelijk reglement dat stelt dat de dossiers vanaf de oproeping 
digitaal ter beschikking worden gesteld, alsook op papier ter inzage liggen in het 
raadsledenlokaal; 
Overwegende dat de diensten van het lokaal bestuur de toenemende digitalisering steunen; dat 
de papieren dossiers vaak grote bundels papier bevatten (plannen, bestekken,..) 
Gelet op het voorstel om de papieren versies weg te laten in het kader van de toenemende 
digitalisering; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen van het huishoudelijk reglement van 
de OCMW raad, in het kader van de toenemende digitalisering. 
Art.2.- Het huishoudelijk reglement in hernieuwde versie te bezorgen aan de raadsleden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

3. Betreft: OR/2021/022 - Welzijnszorg Kempen. Jaarrekening 2020. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 490 § 2 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de Algemene Vergadering 
van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van het eerste semester van het 
boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening 
vaststelt; 
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 26 mei 2021 
de jaarrekening 2020 vaststelde; 
Overwegende dat de OCMW-raad een termijn van 50 dagen na verzending heeft om opmerking te 
bezorgen aan de toezichthoudende overheid; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de welzijnsvereniging Welzijnszorg 
Kempen en heeft geen opmerkingen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

4. Betreft: OR/2021/023 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de Verslavingskoepel Kempen VZW (VKK) als doel heeft de hulp voor een 
persoon met een verslaving en preventie van verslaving te verbeteren; dat ze dit wil 
bewerkstelligen door bruggen te bouwen tussen lokale besturen, het zelfhulplandschap en de 
zorgverleners om ervaringskennis en professionele kennis samen in te zetten;  
Overwegende dat de VKK samen met organisaties uit de Geestelijke Gezondheidszorg (CAW de 
Kempen, CGG Kempen, MSOC), de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg (huisartsen, 
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verslavingsartsen, Ziekenhuisnetwerk Kempen), WZK(Welzijnszorg Kempen) en de lokale 
besturen van de Kempen een Kempisch model verslavingszorg creëert: 

• De werking is herstelgericht; 

• Ervaringskennis en professionele kennis worden samen ingezet; 

• Open werking via contactgroepen en individuele gesprekken met ervaringsdragers 
verslaving; 

• Contactgroepen die werken via een eigen methodiek die gericht is op de specifieke 
problematiek van de Kempen, met lokale ervaringsdragers; 

Overwegende dat de ervaringsdragers: 

• gestabiliseerde verslaafden of hun mantelzorgers zijn; dat ze informeren, sensibiliseren 
en het individu gidsen vanuit hun eigen verhalen en vanuit hun kennis van het 
zelfhulplandschap en de zorgverlening; 

• mee de brug vormen naar contactgroepen en andere zelfhulpgroepen in de eigen 
gemeente, maar ook naar contactgroepen en zelfhulpgroepen in de regio, naar de 
huisartsen, naar de eerstelijns drughulpverlening en naar de GGZ; dat ze eveneens de 
brug vormen, ‘door de muren heen’ (transmuraal), voor het AZ Mol, Turnhout, Geel en 
Herentals (Ziekenhuisnetwerk Kempen); 

• zich binnen Rijkevorsel ook kunnen inzetten voor de jeugddienst, het OCMW, buurtzorg 
en de maatschappelijke diensten van de politie; 

Overwegende dat de doelgroep van de werking erg breed is: verslavingsproblemen zonder 
onderscheid, personen die een verslaving hebben of gehad hebben, mantelzorgers, vrijwilligers, 
professionelen, … . Iedereen die betrokken is bij verslavingsproblemen wordt uitgenodigd tot 
participatie; 
Gelet op het voorstel vanuit de VVK om in Rijkevorsel een contactgroepwerking op te starten: 

• De werking wordt behartigd door lokale 'trekkers'; stevig verankerde ervaringsdragers die 
worden begeleid en bijgestaan door de Verslavingskoepel Kempen VZW; 

• De deelnemers aan de contactgroepwerking kunnen personen zijn die in begeleiding zijn 
bij de gemeente Rijkevorsel, maar dit is niet noodzakelijk. De contactgroep wordt 
opengesteld voor alle inwoners van Rijkevorsel en omgeving; 

• De contactgroep komt wekelijks tussen 19.00u en 21.00u samen in een lokaal dat door 
het lokaal bestuur gratis ter beschikking wordt gesteld; 

• De bijdrage om een wekelijkse contactgroep te organiseren bedraagt jaarlijks 2500 euro 
voor gemeenten met minder dan 35.000 inwoners; 

Overwegende dat aanvullend ook een individuele begeleiding mogelijk is: 

• Gebeurt op vraag van een medewerkers van lokaal bestuur Rijkevorsel; 

• Bestaat uit motiverende gesprekken van ervaringsdragers met de hulpvragende; 

• Er worden twee ervaringsdragers voorzien voor Rijkevorsel. Deze staan de hulpvragende 
bij met informatie en fungeren als gids in de zoektocht naar herstel; 

• De bijdrage voor de individuele werking bestaat uit een kilometervergoeding voor de 
ervaringsdragers. Omdat het initieel moeilijk in te schatten is hoe vaak de sociale dienst 
samen zal werken met de ervaringsdragers is het voorstel is om het eerste jaar een 
forfait van 200 euro te vragen voor deze onkosten. 

• Daarnaast wordt ook gevraagd om afhankelijk van de vraag, gebruik te kunnen maken van 
een individueel gesprekslokaal; 

Overwegende dat voor de evaluatie van de werking de VVK een jaarverslag opmaakt dat ten 
laatste in maart van het volgende jaar wordt overgemaakt aan lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Gelet op het voorstel om de overeenkomst in te laten gaan op 1 oktober 2021 en te laten lopen 
tot 30 september 2026; dat deze samenwerkingsovereenkomst stilzwijgend kan verlengd worden 
voor telkens een periode van 5 jaar; dat om het samenwerkingsverband te beëindigen er een 
kennisgeving van opzeg dient te gebeuren uiterst twee maanden voorafgaand aan het verlopen 
van een (verlengde) periode van vijf jaar; 
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Gelet op het uitgebreid netwerk dat de Verslavingskoepel Kempen kan aanbieden en de 
succesvolle samenwerking met enkele andere lokale besturen uit de omgeving; 
Overwegende dat er momenteel binnen Rijkevorsel geen gestructureerde werking is waarbij 
vanuit verschillende invalshoeken rond verslavingsproblematiek gewerkt wordt; 
Gelet op het voorbereidend gesprek tussen de VVK, vertegenwoordigd door Dr. Mineke Viaene, 
het clusterhoofd Welzijn, de voorzitter van het bijzonder comité en het diensthoofd van de 
sociale dienst d.d. 17 juni 2021; 
Overwegende dat de exacte locatie en exacte dag nog verder dienen te worden vastgelegd; 
Gelet op de bijgevoegde info rond dit project en de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst in 
bijlage; 
Gelet op de verdere besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1,- De OCMW-raad verleent goedkeuring voor de opstart van het samenwerkingsverband met 
Verslavingskoepel Kempen vanaf oktober 2021 tot 30 september 2026 en dat deze 
samenwerkingsovereenkomst stilzwijgend kan verlengd worden voor telkens een periode van 5 
jaar en dat om het samenwerkingsverband te beëindigen er een kennisgeving van opzeg dient te 
gebeuren uiterst twee maanden voorafgaand aan het verlopen van een (verlengde) periode van 
vijf jaar. 
Art.2,- De OCMW-raad verleent haar akkoord met de jaarlijkse bijdrage van € 2500 om deze 
contactgroep te organiseren en stelt hiervoor wekelijks, gratis een lokaal ter beschikking tussen 
19.00u en 21.00u. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

5. Betreft: OR/2021/024 - Financiële controle loontoelage en subsidie TWE-OCMW. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het verslag van de controle betreffende de toegekende subsidies in het kader van 
tijdelijke werkervaring (TWE) uitgevoerd door de VDAB op 03 mei 2021; 
Overwegende dat er voor 2019 vijf dossiers werden gecontroleerd waarvan er voor twee 
dossiers, € 529,52 onterecht ontvangen subsidies moeten worden terugbetaald: 

• voor het eerste dossier heeft het OCMW een volledige toelage van één maand ontvangen 
terwijl de betrokkene slechts enkele dagen in een TWE-traject zat en daarna een ander 
type contract kreeg, waardoor € 408,09 te veel subsidie uitgekeerd werd; 

• voor het tweede dossier werd het einde van het TWE-traject pas na het weekend 
ingegeven, waardoor het OCMW € 121,43 te veel subsidie kreeg uitbetaald voor deze vier 
dagen;  

Gelet op de verdere bespreking; 
Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De OCMW-raad neemt kennis van de financiële controle loontoelage en subsidie TWE-OCMWen 
heeft geen opmerkingen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

6. Betreft: OR/2021/025 - Bouwen van een noodwoning met 2 wooneenheden Helhoekweg 24. 
Goedkeuring bestek.   

Referentienummer: 2.073.543 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, § 3, 5°, 
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat 
om een opdracht van dagelijks bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 
bestuur; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
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bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald 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; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Bouwen van een noodwoning met 2 
wooneenheden (gezin & alleenstaande)” op 30 augustus 2021 een bestek met nr. 2021167 werd 
opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 300.000,00 excl. btw of € 
363.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende de omgevingsaanleg dewelke in eigen beheer uitgevoerd zal worden en waarvan 
de kosten geraamd worden op € 30.578,51 excl. btw of € 37.000,00 incl. 21% btw. 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure; 
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Agentschap Wonen-
Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40 te 1000 Brussel, en dat dit deel 
wordt geraamd op € 181.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat het bestuur alle procedurele verplichtingen op zich neemt met betrekking tot 
de bedoelde overheidsopdracht; 
Overwegende dat het bestuur dit besluit ter consultatie zal meedelen aan de partners alvorens 
de procedure verder te zetten; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP1936; 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden via een aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1. - Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek "Bouwen van een noodwoning met 2 
wooneenheden (gezin & alleenstaande)", opgesteld door de technische dienst. 
Art. 2. - De raming voor het bouwen en de omgevingsaanleg bedraagt € 330 578,51 excl. 21% btw 
of € 400.000 incl. 21% btw. 
Art. 3. - De nodige kredieten worden voorzien via een aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

Raadslid Vermeiren Eric deelt mee dat hij het mandaat van gemeente- en OCMW-raadslid zal 
neerleggen. Namens de raad dankt voorzitter De Visscher het raadslid voor zijn jarenlange inzet. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 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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