OCMW Raad
Zittingsverslag

Zitting van 9 december 2019

Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; mevrouw Joke Segers, schepen; mevrouw Marina Gys,
schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen, raadslid; de heer Gunther
Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools, raadslid; de heer Gunter Spapen, raadslid; de heer Rik Nys,
raadslid; de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; de heer Boud Westhof, raadslid; de heer Alek Dom,
raadslid; mevrouw Leny Noboa, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid; de heer Rudy Panis, raadslid;
de heer Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid; mevrouw Karolien Verbeek,
raadslid; mevrouw Bianca Verachtert, raadslid; de heer Kris Wouters, algemeen directeur; de heer
Guido Verschaeren, adjunct-algemeen directeur
Verontschuldigd
mevrouw An Hermans, schepen

De voorzitter opent de openbare zitting
Bij de aanvang van de zitting deelt de voorzitter mee dat de volgorde van de zittingen van de
beleidsorganen werd omgedraaid, omwille van de behandeling van het punt van het meerjarenplan en
teneinde wettelijk in orde te zijn met de te volgen procedure.
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Notulen en zittingsverslag 18 november 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

OPENBARE ZITTING
Financiële dienst
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Goedkeuring jaarrekening OCMW 2018 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018
door de gouverneur.
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Budgetwijziging 2019/01 volgens de principes van de
beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OCMW, wordt er een
budgetwijziging 2019/01 opgesteld.
Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsel
van de gemeenten, de provincies en de OCMWs
 Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
 beslissing van de OCMW-raad van 26 november 2018 waarin het budget 2019 wordt
vastgesteld
 beslissing van de OCMW-raad van 24 juni 2019 waarin de jaarrekening van 2018 wordt
vastgesteld
Argumentatie
Deze budgetwijziging is noodzakelijk om het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige
boekjaar (2018) toe te voegen aan het budget 2019 enerzijds en de budgetten af te stemmen op de
realiteit anderzijds.
Hierdoor:
 kan de voorziene gemeentelijke bijdrage verminderd worden tot € 1 200 000.
 kan het geraamde budgettaire resultaat vervangen worden door het reële cijfer uit de
jaarrekening 2018, zijnde € 1 148 1393.
 wordt de autofinancieringsmarge voor 2019 gebracht op € 20 175.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De goedkeuring van de budgetwijziging heeft een financiële weerslag op de respectievelijke ramingen
binnen de begroting van het OCMW en van de gemeente.
Het schema 'Financiële toestand bij BW' geeft het effect van de wijzigingen op het resultaat op
kasbasis en op de autofinancieringsmarge van het OCMW weer. (zie documenten in bijlage)

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met
- 18 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Alek Dom; Marina Gys; Gunther
Hendrickx; Kristof Hendrickx; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter Spapen; Jef Van
Steenbergen; Karolien Verbeek; Kenny Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof; Michiel Wils
- 4 onthouding(en): Davy Cools; Benny Maes; Bianca Verachtert; Joannes Wijnen
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Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2019/01 wordt goedgekeurd volgens de principes van de beleids- en
beheerscyclus, volgens de wettelijke rapporten.
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Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Arendonk Vaststelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat het OCMW Arendonk start met de BBC 2020 regelgeving op 1
januari 2020. Hiervoor dient een nieuw meerjarenplan opgesteld te worden voor de periode 2020 tot
en met 2025. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een
toelichting, opgemaakt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regeing van 30 maart
2018 over de beleids- en beheerscyclus.
De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel, waarbij de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport.
Nadat de raden de beleidsrapporten, elk voor hun deel, hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad
het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen
 Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC
 Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscylus
 Het gunstig advies verleend door het managementteam
 Het gunstig advies verleend door het vast bureau
 Het gunstig advies verleend door het college van burgemeester en schepenen
Argumentatie
De vaststelling van het meerjarenplan volgens de principes van de BBC 2020 is noodzakelijk om over
de nodige budgetten te kunnen beschikken tijdens de periode 2020-2025 enerzijds en om een
ambitieus strategisch plan te kunnen uitvoeren anderzijds.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Het meerjarenplan wordt financieel onderbouwd door het financieel evenwicht zoals terug te vinden in
het schema M2 en andere schema's zoals gebundeld in de financiële nota in bijlage.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Arendonk stelt het meerjarenplan 2020-2025 vast
voor de aspecten zoals vermeld in de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële
nota en toelichting).
Zij stelt dit meerjarenplan 2020-2025 vast voor haar deel van de beleidsrapporten.
Het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW en de gemeente Arendonk bevat volgende
cijfers:
Budgettair
resultaat van
het boekjaar

Beschikbaar
budgettair
resultaat

Autofinancieringsmarge

2020

-1 820 340,94 6 899 543,42 1 764 813,06

2021

-1 685 012,03 5 214 531,39 2 232 797,97

2022

-3 597 884,23 1 616 647,16 2 252 915,77

2023

40 588,54 1 657 235,70 2 087 359,54

2024

1 050 923,74 2 708 159,44 2 105 780,74

2025

850 457,59 3 558 617,03 2 158 728,59

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020-2025 met de beleidsrapporten
strategische nota, financiële nota en toelichting voor haar deel vast volgens de opgemaakte rapporten
in bijlage.

Artikel 3
Het bestuurlijk toezicht wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn legt de vaststelling van haar deel van het meerjarenplan 20202025 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen






MJP GEM & OCMW 2020 2025.pdf
Omgevingsanalyse inspiratienota.pdf
Omgevingsanalyse profielcijfers.pdf
Beleidsnota 2019-2024.pdf
Burgerparticipatie 19 oktober 2019 verslag.pdf
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Lokaal Sociaal Beleid
5

2019_RMW_00069

Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen
Werkt met VDAB - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het bestaande samenwerkingsakkoord tussen ILV Noorderkempen Werkt en VDAB dient nu hernieuwd
te worden. Het takenpakket van Noorderkempen Werkt werd in de afgelopen jaren uitgebreid: met
onder meer wijkwerken. Ook de samenwerking tussen de arbeidstrajectbegeleiders van de lokale
besturen en de VDAB-consulenten werd opgezet en versterkt. Met TWE-art.60 of TWE-OCMW maken
de ATB'ers ook gebruik van het systeem van VDAB om te deze contracten te registreren. We maken
van de gelegenheid dan ook gebruik om de samenwerking nog uit te diepen en meer lokaal te
verankeren. Een lokale dienstverlening is voor ons en onze inwoners een zekere meerwaarde. Ook de
uitbreiding naar de categorie van niet-beroepsactieven zal een meerwaarde betekenen om de
doelstelling van Vlaanderen van een werkzaamheidsgraad van boven de 80% te behalen en
voldoende welvaart te creëren in onze regio. Het doel is om dit jaar de overeenkomst nog te
ondertekenen in aanwezigheid van de nieuwe gedelegeerd bestuurder en de provinciaal directeur van
VDAB.
Juridische grond
 Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De oprichting van de ILV Noorderkempen Werkt op 23/06/2014 om initiatieven op vlak van
tewerkstelling te stimuleren.
 De huidige samenwerkingsovereenkomst met VDAB door de gemeenteraad van Hoogstraten
op 25 april 2016. Deze loopt tot en met 2019.
 Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen ILV Noorderkempen Werkt en VDAB
voor de jaren 2020-2025.
Argumentatie
Zowel VDAB als de lokale besturen hebben een taak en invloed op de werking van de lokale
arbeidsmarkt. We hebben er allemaal belang bij dat er een goede samenwerking bestaat om een
goede lokale arbeidsmarktwerking te borgen in het belang van onze inwoners en bedrijven. Voor de
VDAB ligt het accent hier bij het opleiden en begeleiden van de werkzoekenden en het vinden van
voldoende geschikt personeel voor de bedrijven. Voor de lokale besturen ligt het accent meer op het
aanpakken van job-obstakels en de organisatie van de sociale economie om ook de werkzoekende
met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt mee te krijgen in een traject naar zinvol betaald
werk (op maat). Ondertussen worden het actieterrein van onze samenwerking verruimd naar nietberoepsactieven om de werkzaamheidsgraad te verhogen naar meer dan 80%. Ook hier hebben
zowel de lokale besturen als VDAB een rol te spelen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2020-2025 tussen ILV Noorderkempen
Werkt en VDAB zoals toegevoegd als bijlage goed te keuren.

5/6

Artikel 2
De verantwoordelijke voor de lokale besturen van VDAB en de coördinator van de ILV Noorderkempen
Werkt van dit besluit in kennis te stellen en hen op te dragen de organisatie van de ondertekening
gezamenlijk op te nemen.
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