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OCMW-raadsagenda Merksplas
Op woensdag 21 maart 2018 om 20.00 uur vergadert de
Merksplasse OCMW-raad in de raadzaal van het Sociaal Huis
(ingang zijkant = kant Kerkstraat) .
Je bent van harte uitgenodigd het openbare gedeelte bij te wonen.
Een stoel staat er voor je klaar.
De volgende OCMW-raden in 2018 zijn op woensdag 18 april, 16 mei,
20 juni, 22 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november en
19 december. Steeds om 20.00 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis.

i

v.u.
Lutgarde Schuermans - OCMW-secretaris
014 63 94 80 - sociaalhuis@merksplas.be

Josée Van Aert, Markt 11,
2330 Merksplas
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Openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag vergadering 21/02/2018 – openbaar gedeelte
De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 21/02/2018 – openbaar gedeelte
goed te keuren.

2. Inkomsten en uitgaven
De OCMW-raad wordt gevraagd de voorgelegde inkomsten en de uitgaven goed te keuren.

3. OCMW Merksplas kasnazicht LOI 31/12/2017 – kennisname
De OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van het nazicht door de financieel beheerder van
de kasgelden bestemd voor uitgaven in het kader van het lokaal opvanginitiatief.

4. Verslag adviserende raad intergemeentelijke juridische dienst dd. 27/02/2018 –
kennisname
OCMW Merksplas heeft een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de OCMW’s van BaarleHertog, Beerse, Hoogstraten, Rijkevorsel en Vosselaar voor de juridische dienst. De OCMW-raad
wordt gevraagd kennis te nemen van het werkingsverslag over het jaar 2017.

5. Noodopvangplan Kempen – goedkeuring hernieuwde afspraken
Het noodopvangplan Kempen (NOP) staat in voor de opvang van personen in situaties van acute
dakloosheid buiten de openingsuren van de OCMW’s. Sinds 2013 werken de OCMW’s uit het
arrondissement Turnhout, CAW De Kempen en Welzijnszorg Kempen samen om het
noodopvangplan te realiseren.
Jaarlijks wordt het NOP geëvalueerd binnen het platform precair wonen Kempen (voorheen de
denktank dak- en thuislozen genaamd) en worden er bijsturingen voorgesteld om het
noodopvangplan te optimaliseren.
Aan de OCMW-raad worden deze hernieuwde afspraken ter goedkeuring voorgelegd.

6. Financieringswijze Rolmobiel – goedkeuring
Welzijnszorg Kempen maakte voor RolMobiel een meerjarenplan op voor een periode van 5 jaar.
In dit meerjarenplan wordt er stilgestaan bij de doelen die RolMobiel wil realiseren in de periode
2018-2022. Uit de budgetteringsoefening wordt afgeleid dat RolMobiel voor de periode tot 2022
zonder tussenkomst van de vennoten financieel niet leefbaar kan zijn. Ook in de toekomst zal de
bijdrage van de lokale besturen een voorwaarde blijven om deze dienstverlening aan te bieden aan
het doelpubliek.
De Raad van Beheer van Welzijnszorg Kempen stelt voor om als totale bijdrage het bedrag van de
solidariteitsbijdrage te behouden maar de verdeling ervan over de
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aangesloten besturen via een nieuwe sleutel uit te voeren: 0.125 euro per inwoner (=
solidariteitsbijdrage à 50%) aangevuld met het procentueel aandeel in het rittentotaal. De totale
bijdrage van de besturen samen blijft 0.25 euro per inwoner * het aantal inwoners van het
werkgebied. Op deze manier worden de kosten betaald door het bestuur waarvan de inwoners het
meest gebruik maken van RolMobiel.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze nieuwe financieringswijze voor de Rolmobiel goed te
keuren.

7. Subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Noord – goedkeuring
Kempens Woonplatform is in 2008 vanuit het IOK opgestart met als doel om in samenwerking met
gemeenten, OCMW en andere woonactoren voor elke toetredende gemeente een woonbeleid op
maat uit te werken. De OCMW-raad wordt nu gevraagd om de verdere deelname van Merksplas
aan het Kempens Woonplatform (Noord) en een nieuwe subsidieaanvraag voor Kempens
Woonplatform (Noord) bij de Vlaamse Overheid goed te keuren.

8. Goedkeuring dossier ter besteding huidige reserves LOI
OCMW Merksplas heeft eind februari 2018 een schrijven van Fedasil ontvangen, houdende een
oproep aan de OCMW’s voor intekening tot vrij gebruik van de gecumuleerde LOI-reserves alsook
instructies in het kader van de afbouw van de huidige reserves en opbouw van toekomstige
reserves. OCMW Merksplas zou graag met de huidige gecumuleerde reserves een woning
aankopen. Dit dossier dient ingediend te worden voor einde maart 2018.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het dossier ter besteding van de huidige reserves goed te
keuren.

9. Levering warme maaltijden 01/06/2018 – 31/05/2020 – goedkeuring bijzonder bestek
506.43/18/1, wijze van gunnen en kostprijsraming
OCMW Merksplas levert warme maaltijden aan huis. Deze warme maaltijden worden aangekocht bij
een leverancier en voorts via het OCMW verdeeld. De OCMW-raad wordt gevraagd om de
lastvoorwaarden voor het leveren van deze warme maaltijden voor de periode 01/06/2018 –
31/05/2020 goed te keuren, alsook de kostenraming en wijze van gunnen.

10. Rapportage huisbezoeken 2017
In uitvoering van het actieplan n.a.v. het seniorenbehoeftenonderzoek, wordt de OCMW-raad
gevraagd kennis te nemen van de rapportage over 2017.

11. Varia - rondvraag
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