Vergadering van 18 mei 2016 - openbaar gedeelte
Aanwezig:

Van Aert Josée, voorzitter
Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen
Patrik, Kerremans Leen, Thoné Godelieve, Van Accom Jef, raadsleden
Schuermans Lutgarde, secretaris

Verontschuldigd: Wilrycx Frank, burgemeester
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Als voorstemmer wordt raadslid Hugo Cornelis geloot.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 20/04/2016 – openbaar gedeelte
2. Inkomsten en uitgaven
3. Interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’ – indienen projectaanvraag ESF
Oproep ‘armoede’ – bekrachtiging
4. Intentieverklaring in functie van ESF-oproep 360 – voortrajecten kwetsbare
doelgroepen – aanvraag WEB – bekrachtiging
5. Verslag adviserende raad intergemeentelijke juridische dienst dd. 12/04/2016 –
kennisname
6. Projectaanvraag ingediend door Welzijnszorg Kempen bij de provincie Antwerpen
‘aangepast groepsvervoer in de Noorderkempen’ – goedkeuring van het engagement
van OCMW Merksplas in het convenant
7. Algemene vergadering Ethias 17/06/2016 – agenda en aanduiding vertegenwoordiger
8. Varia - rondvraag

Punt 1.

Goedkeuring verslag vergadering 20/04/2016 – openbaar gedeelte

Het verslag van de raadszitting dd. 20/04/2016 – openbaar gedeelte werd vooraf aan alle
raadsleden te samen met de agenda van de huidige zitting bezorgd. Het verslag wordt
vervolgens goedgekeurd.
Punt 2.

Inkomsten en uitgaven

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan volgende documenten:
Overzichtslijst betreffende goedkeuring van de vorderingen 2015/18 voor een totaal
bedrag van € 109.444,00
Overzichtslijst betreffende goedkeuring van de vorderingen 2016/5 voor een totaal
bedrag van € 98.329,57
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
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Goedkeuringslijst
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aanrekeningen
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2016/105
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2016/108
2016/109
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ten
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bedrage
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van
van
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€
€
€
€

800,59 (ambtshalve)
5.604,13 (ambtshalve)
3.648,10 (lonen)
5.589,78 (ambtshalve)
1.133,85 (ambtshalve)

Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
Goedkeuringslijst
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2016/110
2016/111
2016/112
2016/113
2016/114
2016/115
2016/116
2016/117
2016/118
2016/119

ten bedrage van € 147,85 (ambtshalve)
ten bedrage van € 14.997,08 (lonen)
ten bedrage van € 3.082,52 (ambtshalve)
ten bedrage van € 81,31 (lonen)
ten bedrage van € 1.359,39 (lonen)
ten bedrage van € 36.262,10 (lonen)
ten bedrage van € 12.412,87 (lonen)
ten bedrage van € 3.082,40 (ambtshalve)
ten bedrage van € 166,50
ten bedrage van € 17.720,23

Op dit ogenblik vervoegt raadslid Jef Van Accom de vergadering
Punt 3. Interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’ – indienen projectaanvraag ESF
Oproep ‘armoede’ - bekrachtiging
Gelet op de indiening van de projectaanvraag door de interlokale vereniging
‘Noorderkempen Werkt’ in het kader van de ESF-oproep ‘armoede’;
Overwegende dat de doelstelling van deze oproep het opzetten van trajecten voor
personen in armoede is: het gaat om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding met
uitgebreide mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak. Met de oproep wil men
bewerkstelligen dat mensen in generatiearmoede dichter bij een duurzame en
kwalitatieve job komen;
Overwegende dat de promotor 40 % ESF-financiering kan verkrijgen voor een project en
dat er zelf 60 % cofinanciering voorzien moet worden;
Overwegende dat voor de realisatie van dergelijk project een partnerschap aangegaan
moet worden met minimaal één OCMW en minimaal één derde organisatie;
Overwegende dat binnen het partnerschap één organisatie de rol van promotor op zich
neem en dat OCMW Merksplas als promotor zal optreden in het kader van deze
projectaanvraag, in zeer nauwe samenwerking met o.m. OCMW Hoogstraten;
Overwegende dat het traject@werk-project, ontwikkeld door OCMW Hoogstraten en
opengesteld voor de andere OCMW’s van de interlokale vereniging ‘Noorderkempen
Werkt’ past binnen deze ESF-oproep;
Overwegende dat ‘Noorderkempen Werkt’ graag een gezamenlijk traject wil uitwerken en
samenwerkingsverbanden zullen worden afgesloten met CGG (centrum geestelijke
gezondheidszorg) en JKVG (ondersteuningsdienst voor werkzoekenden met een afstand
tot de arbeidsmarkt);
Gelet op de besprekingen ter zitting;
Met algemeenheid van stemmen.
BESLUIT DE RAAD:
Art. 1. De projectaanvraag van de interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’,
ingediend per 13 mei 2016, te bekrachtigen.

Punt 4. Intentieverklaring in functie van ESF-oproep 360 – voortrajecten kwetsbare
doelgroepen – aanvraag WEB – bekrachtiging
Gelet op ESF-oproep 360 met als doelstelling het opzetten van voortracten voor
kwetsbare doelgroepen;

Overwegende dat WEB VZW een projectvoorstel wil indienen specifiek naar NEETjongeren (Not in Employment, Education or Training): de jongeren zijn niet aan het werk,
volgen geen onderwijs en zijn dus erg kwetsbaar voor armoede en sociale uitsluiting;
Overwegende dat WEB VZW hierbij actief wil samenwerken met verschillende instanties
om deze jongeren te lokaliseren, te activeren en te ondersteunen om stappen te zetten
op de arbeidsmarkt;
Gelet op de vraag van WEB VZW aan OCMW Merksplas om zich te engageren om als
partner mee te werken aan de uitwerking en realisatie van het project;
Gelet op de besprekingen ter zitting;
Overwegende dat er voor OCMW Merksplas geen financiële consequenties aan dit project
verbonden zijn;
Met algemeenheid van stemmen.
BESLUIT DE RAAD:
Art. 1. De intentieverklaring tussen WEB VZW en OCMW Merksplas dd. 28/04/2016 te
bekrachtigen. OCMW Merksplas spreekt de intentie uit om:
- Zich te engageren om als partner mee te werken aan de uitwerking en realisatie
van het project dat door VZW WEB in het kader van de ESF-oproep 360 ‘armoede’
zal ingediend worden
- De partner heeft de intentie om, in samenspraak met andere partners, mee te
werken wat betreft toeleiding, opvolging, evaluatie en sturing van het project
- Na goedkeuring van het project zal de partner in samenspraak met de andere
partners desgevallend een samenwerkingsovereenkomst opstellen waarin meer
gedetailleerd de engagementen zullen opgenomen worden.

Punt 5. Verslag adviserende raad intergemeentelijke juridische dienst dd. 12/04/2016 –
kennisname
Gelet op de intergemeentelijke samenwerking tussen Merksplas, Hoogstraten, Beerse,
Rijkevorsel en Vosselaar inzake de juridische dienst en dit sedert 01/07/1989;
Gelet op de toetreding van OCMW Baarle-Hertog met ingang van 01/01/1993;
Gelet op voorliggende eindrekening van deze dienst voor het werkjaar 2015;
Gelet op de onkostenverdeling 2015 van de juridische dienst algemeen;
Gelet op art. 5 van de oprichtingsovereenkomst houdende de formule van berekening
van het aandeel van elk OCMW in de kostprijs van deze dienst;
Gelet op het voorliggend ontwerp van kostenverdeling conform de verdelingswijze
gebaseerd op het percentage aan inwoners en het percentage aan dossiers per
gemeente;
Gelet op het addendum bij de oprichtingsovereenkomst van de intergemeentelijke
juridische dienst m.i.v. 01/12/2003;
Gelet op de onkostenverdeling 2014 juridische dienst energiefondsen
(schuldbemiddeling);
Overwegende dat, in tegenstelling tot de onkosten van de juridische dienst algemeen, de
onkosten van de juridische dienst schuldbemiddeling verrekend worden volgens
percentages, welke zijn berekend op aanwezigheid per OCMW;
Overwegende dat de 5 andere deelnemende OCMW's reeds hun akkoord over deze
berekeningen hebben gegeven tijdens de adviserende raad dd. 12/04/2016;
Gelet op het verslag van de vergadering van de intergemeentelijke adviesraad m.b.t. de
juridische dienst;
Gelet op de besprekingen ter zitting;
Gelet op de organieke wet betreffende de OCMW’s dd. 08/07/1976;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet betreffende de organisatie van de
OCMW’s dd. 19/12/2008;

Na beraadslaging terzake;
Met algemeenheid van stemmen.
BESLUIT DE RAAD:
Art. 1. Goedkeuring te hechten aan (de kennisname van) het verslag van de vergadering
van de adviesraad van de intergemeentelijke juridische dienst dd. 12/04/2016 en de
hieraan gekoppelde bijdrage-afrekening als volgt:
1:

De eindrekening van de intergemeentelijke juridische dienst algemeen m.b.t. het
werkjaar 2015 bedraagt € 53.405

2:

De verdeling van de kost van de intergemeentelijke juridische dienst algemeen over
de 6 deelnemende OCMW’s gebeurt als volgt, en dit na aanvaarding door de
adviserende raad:
OCMW Merksplas
€ 6.902
OCMW Hoogstraten
€ 13.584
OCMW Beerse
€ 12.812
OCMW Rijkevorsel
€ 8.470
OCMW Vosselaar
€ 9.608
OCMW Baarle-Hertog
€ 2.029

3:

De eindrekening van de intergemeentelijke juridische dienst energiefondsen
(schuldbemiddeling) m.b.t. het werkjaar 2015 bedraagt € 78.676 welke als basis
dient voor de bijdrage-afrekening per OCMW.

4:

De verdeling van de kost van de intergemeentelijke juridische dienst energiefondsen
(schuldbemiddeling) over de 6 deelnemende OCMW’s gebeurt als volgt, en dit na
aanvaarding door de adviserende raad:
OCMW Merksplas
€ 15.735
OCMW Hoogstraten
€ 15.735
OCMW Beerse
€ 15.735
OCMW Rijkevorsel
€ 15.735
OCMW Vosselaar
€ 13.769
OCMW Baarle-Hertog
€ 1.967

Punt 6. Projectaanvraag ingediend door Welzijnszorg Kempen bij de provincie Antwerpen
‘aangepast groepsvervoer in de Noorderkempen’ – goedkeuring van het engagement van
OCMW Merksplas in het convenant
Gelet op de principiële beslissing van de OCMW-raad dd. 20/01/2016 tot deelname van
Merksplas in het project ‘aangepast (groeps)vervoer’ van Welzijnszorg Kempen;
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen een projectaanvraag wenst in te dienen bij de
provincie Antwerpen (thematische oproep in de welzijns- en gezondheidssector – nieuwe
samenwerkingsinitiatieven aangepast vervoer) voor de realisatie van een proefproject
‘aangepast (groeps)vervoer’ voor mensen met een mobiliteitsbeperking, o.m. in de
subregio Noorderkempen (Ravels, Arendonk, Merksplas en Baarle-Hertog);
Gelet op de documentatie m.b.t. bovenvermelde aanvraag alsook de bijlagen , zoals
voorafgaand bezorgd aan de raadsleden;
Overwegende dat aan het lokaal bestuur (o.m. Merksplas) gevraagd wordt om in te
stemmen met de inzet van 0,1 VTE personeel uit de bestaande equipe voor de realisatie
van de doelstellingen m.b.t. het proefproject en dit als cofinanciering alsook het

engagement aan te gaan om, na de projectperiode, en na een diepgaande en positieve
evaluatie de werking van het project te blijven ondersteunen;
Overwegende dat de impulssubsidies zullen worden aangewend voor de inzet van een
voltijdse projectmedewerker die de doelstellingen van het project uitwerkt en in
samenspraak met de lokale en subregionale partners tot realisatie brengt;
Gelet op de toelichting ter zitting door de voorzitter (project ondertussen goedgekeurd);
Gelet op de besprekingen ter zitting;
Met algemeenheid van stemmen.
BESLUIT DE RAAD:
Art. 1. Het engagement van OCMW Merksplas in het convenant m.b.t. de
projectaanvraag ‘aangepast groepsvervoer in de Noorderkempen’ goed te keuren.

Punt 7. Algemene vergadering Ethias 17/06/2016 – agenda en aanduiding
vertegenwoordiger
Gelet op het schrijven van Ethias dd. 27/04/2016 houdende de uitnodiging en de agenda
voor de gewone algemene vergadering alsook de dag van de collectiviteiten op
17/06/2016;
Gelet op de besprekingen ter zitting;
Overwegende dat er vanuit OCMW Merksplas, na bevraging, niemand wordt
afgevaardigd;
Gelet op de organieke wet betreffende de OCMW’s dd. 08/07/1976;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet betreffende de organisatie van de
OCMW’s dd. 19/12/2008;
Met algemeenheid van stemmen.
BESLUIT DE RAAD:
Art. 1. Kennisname van de uitnodiging en de agenda van de gewone algemene
vergadering dd. 17/06/2016.

Punt 8. Varia – rondvraag.
-

-

-

De OCMW-raad neemt kennis van het antwoord op de vraag van raadslid Hugo
Cornelis m.b.t. inburgeringscijfers Merksplas. Het is niet zo evident om een
eenduidig antwoord te formuleren. Raadslid Hugo Cornelis gaat de vergelijking
maken met onze buurgemeenten. Secretaris Lutgarde Schuermans vraagt op of er
bij de inburgeraars ook mensen bij zijn, ingeschreven op het adres van de
gevangenis.
De OCMW-raad neemt kennis van het hulpverleningsaanbod voor vluchtelingen bij
CGG
De OCMW-raad neemt kennis van het aanbod van CGG Kempen m.b.t. het
inschakelen van een psychologische functie in de OCMW’s (diverse modules
mogelijk). De voorzitter licht toe dat ondertussen wordt onderzocht in welke mate
hiering intergemeentelijk kan worden samengewerkt (juridische
dienst/Noorderkempen werkt)
De OCMW-raad neemt kennis van de ingediende aanvragen bij het projectenfonds
van PWA-Merksplas (Sterk in Stijl/Opleiding chauffeurs en begeleiders voor het
project ‘aangepast groepsvervoer in de Noorderkempen’).

-

-

De OCMW-raad neemt kennis van de projectindiening van OCMW Merksplas voor
de federale prijs armoedebestrijding 2016 (samenwerking met scholen: spel
‘geldweg’, theatervoorstelling en rondleiding/case/mini-OCMW-raad in het Sociaal
Huis Merksplas)
De OCMW-raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van de
afdeling OCMW’s binnen VVSG dd. 09/06/2016. Er zal niemand afgevaardigd
worden vanuit OCMW Merksplas.
Raadslid Hugo Cornelis meldt dat minister Homans 20 miljoen euro, in 2 schijven,
gaat voorzien ter compensatie aan de lokale besturen in het kader van de
vluchtelingeninstroom. Merksplas zal van de eerste schijf +/- 7.000 euro
ontvangen. Is er al geweten waar deze gelden aan besteed gaan worden. De
voorzitter meldt dat ze hiervan inderdaad op de hoogte is, maar dat er nog geen
officieel bericht van binnen gekomen is. Het is bijgevolg dan ook nog niet geweten
waaraan de middelen besteed zullen worden. De OCMW-raad zal verder op de
hoogte gehouden worden.

De voorzitter deelt mede dat de volgende zitting zal plaatsvinden op woensdag 15 juni
2016 en beëindigt het openbare gedeelte van de vergadering om 20.25 h.

De secretaris

De voorzitter

L. Schuermans

J. Van Aert

