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Verslag OCMW-raad 
16/11/2016 

 

 

1 Goedkeuring verslag vergadering 12/10/2016 – openbaar gedeelte  

De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 12/10/2016 – 
openbaar gedeelte goed te keuren. 

 

Stemming 

Goedgekeurd  

  

2. Inkomsten en uitgaven  

De OCMW-raad wordt gevraagd de voorgelegde inkomsten en de uitgaven goed te 

keuren. 

 

Onze bedenkingen 

Maandelijks verplicht nummertje van de hogere overheid over de in- en uitgave van 

de maand bij benadering. 

 

Stemming 

Goedgekeurd  

  

3. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2015 OCMW Merksplas  

De jaarrekening 2015 van het OCMW van Merksplas werd goedgekeurd bij besluit van 

mevrouw de gouverneur van 03/10/2016.  De OCMW-raad wordt verzocht hiervan 
kennis te nemen. 

 

Stemming 

Goedgekeurd  

  

4.Evaluatie Rolmobiel 2014-2016 en solidariteitsbijdrage – 

kennisname/goedkeuring  

RolMobiel, de dienst Aangepast Vervoer in de Kempen, reed voor de eerste keer uit in 

februari 2014. De 27 OCMW’s of gemeenten van het arrondissement Turnhout 

participeerden vanaf de eerste dag aan dit project. Het provinciebestuur steunde deze 

nieuwe vervoersdienst voor mensen met een ernstige mobiliteitsbeperking door 

middel van een degressieve impulssubsidie, verspreid over 3 jaar. De lokale besturen 

engageerden zich via een solidariteitsbijdrage eveneens voor 3 jaar om RolMobiel de 

kans te geven zich succesvol uit te bouwen.  De dienstverlening van de RolMobiel is 

over de voorbije 3 jaar vrij gelijkmatig verspreid over heel de Kempen, met een 

constant stijgende groei. Om de werking van de RolMobiel verder te kunnen zetten en 

nog te versterken wordt gerekend op een blijvende betrokkenheid van en een 

solidariteitsbijdrage vanwege de participerende lokale besturen. Aan de OCMW-raad 

wordt gevraagd deze solidariteitsbijdrage van 0,25 euro per inwoner (te indexeren 
vanaf 2018) voor de komende 3 jaar te bestendigen. 

 

Onze bedenkingen 

Uitgaande van een inwoneraantal van 8.642 (1 januari 2016) betekent dit voor 

Merksplas een bedrag van 2.160,50 euro. 
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Stemming 

Goedgekeurd  

  

5. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019  

 

6. Budget 2017 – vaststelling  

De meerjarenplanaanpassing 2014-2019 en het budget 2017 zijn opgemaakt volgens 
de bepalingen van de beleids- en beheers cyclus (BBC).  

  

Als prioritair beleid wordt/werd gekozen voor de beleidsdoelstelling ‘bijdragen tot het 
welzijn van de burger’ als volgt:  

  

We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats door het optimaliseren 

van de werking van het Sociaal Huis en door sterk drempelverlagend te werken. Ook 

diverse externe organisaties hebben een spreekuurmoment binnen het Sociaal Huis, 

o.m. opvoedingsondersteuning, PWA, …   

  

Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen door o.m. 
proactief en preventief te werken, bijv. huisbezoeken bij senioren  

  

Het OCMW van Merksplas wil actief het thema ‘gezondheid’ ondersteunen o.m. via de 
gezondheidsraad  

  

Het OCMW van Merksplas wil tewerkstelling van de doelgroep activeren  Het OCMW 

van Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en versterken  Het OCMW van 
Merksplas participeert aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

  

Daarnaast zijn er nog volgende belangrijke beleidsdoelstellingen terug te vinden in het 

ontwerp meerjarenplanaanpassing 2014-2019 (2017 1)/budget 2017:  

  

- Bijdragen tot elke vorm van goed en aangepast wonen voor de burger  

-  Optimaliseren van de interne organisatie  

- Overig beleid  

  

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 (2017 1) 

alsook het budget 2017 vast te stellen. 

 

Onze bedenkingen 

Het budget 2017 en de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 werden hier samen 

besproken. 

Op de raad was ook de financieel beheerder aanwezig die vooraf een toelichting gaf 

en om ook eventuele vragen daar omtrent te beantwoorden. 

 

Tussenkomsten 

Op mijn eerste vraag waarom we het budget en de meerjarenplanaanpassing op 

papier hebben gekregen in tegenstelling tot de doelstellingennota en de strategische 

nota die digitaal was toegevoegd. 

Antwoord: Men zag dit louter als extra informatie naar de raad toe, maar dat dit 

teveel papier verslindend (180blz) zou zijn om voor iedereen te kopiëren.  
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Ik repliceerde daarop dat ik dit om milieunormen kon begrijpen maar dat ik toch 

verschillende vragen had betreffende de strategische nota die de details bevatten en 

dat het hierdoor moeilijk zou worden voor de andere raadsleden om dan te kunnen 

volgen. 

 

Mijn vraag: Moeten de wijzigingen die in de strategische nota staan onder “overig 

beleid” ook niet opgenomen worden in de meerjarenplan aanpassing net zoals het 

prioritair beleid? 

Antwoord: Neen dat moet niet, dit is geen verplichting. 

 

Bij het uitwerken van een vrijetijdspas gaat men voor een light versie. 

Mijn vraag: Wat houd light versie in en waarom gaat men hier niet volledig voor. Dit 

is toch armoedebestrijding? 

Antwoord: Een aangevraagde subsidie is hier geweigerd. Men wil hier beginnen met 

een bevraging van de verenigingen en bekijken hoe je de bewuste doelgroep daar 

naartoe krijgt. 

 

Mijn vraag: Bij het proactief op zoek gaan naar mogelijk armoede problematiek van 

alleenstaande ouders staat een studie van €20.000 ingeschreven, wat ik veel geld 

vind en beter elders kan gebruikt worden vb. vrijetijdspas. Wat houd deze studie in? 

Ik wil deze inkijken. 

Antwoord: Deze studie (studiebureau, hoger onderwijs) moet nog gebeuren. Het 

bestuur vind dit toch nuttig om niet te zeggen onmisbaar in deze materie. Men is wel 

van plan een Leader subsidie hiervoor aan te vragen. 

 

Mijn vraag: Oprichting interlokale vereniging Noorderkempen werkt. Dat is toch al 

opgericht, wat houd dit nu in, wat met PWA ? 

Antwoord: Ja, is reeds opgericht maar de werking is nog niet volledig ontplooit, je 

moet dit bezien als een instandhouding. Wat PWA betreft is alles nog onduidelijk maar 

naar de toekomst toe mag je Noorderkempen werkt daar als organisator zien. 

 

Mijn vraag: Aankoop rijkswachtwoning door OCMW. Deze word overgekocht van de 

gemeente? Doel van deze woning? Met welke gelden gaat dit gebeuren? 

Antwoord: Gemeente koopt de vier rijkswachtwoningen van de Regie der Gebouwen, 

het OCMW koop één van de woningen over van de gemeente nl. de uitgebrande 

woning. Met de verzekering moet hier nog wel het één en ander worden besproken. 

De woning zal dan dienst doe als Lokaal Opvang Initiatief (vluchtelingen). De woning 

word aangekocht met de bestemde gelden van het LOI. 

 

Daarbij en tussendoor nog verschillende vragen gesteld naar duidelijkheid cijfermatig 

gezien dan. In de meeste gevallen beantwoord door de aanwezige financieel 

beheerder. 

 

Stemming 

Op mijn vraag of hier gestemd moet worden omdat het volgens de agenda louter om 

een vaststelling gaat voor deze punten? 

Na enige twijfeling, ja er moet gestemd worden. 

Stemming voor het budget en de meerjarenplanaanpassing. 

Leefbaar, CD&V en Groen: ja  

N-VA: onthouding 

Na de stemming verlaat de financieel beheerder de vergadering. 
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7. Samenwerking met feestvarken VZW – goedkeuring  

Feestvarken VZW is een organisatie die is opgericht met 2 duidelijke doelstellingen. 

De eerste en belangrijkste doelstelling is kinderen die in armoede leven een fijne 

verjaardag te geven met een verjaardags pakket met 3 dingen: een mooi en nieuw 

verjaardagscadeau, een traktatie voor de klasgenootjes en benodigdheden om thuis 

een feestje te kunnen organiseren. De tweede doelstelling is om kinderarmoede in 

België onder de aandacht te brengen. Hiervoor werkt Feestvarken VZW educatieve 
pakketten uit voor scholen.  

  

Feestvarken VZW werkt reeds samen met verschillende sociale diensten van OCMW’s.  

OCMW Merksplas wenst een samenwerking aan te gaan met Feestvarken VZW per 

01/01/2017. De verjaardagspakketten worden gratis ter beschikking gesteld door 

Feestvarken VZW. Met de ingezamelde rosse centjes van de (W)arm Aanbevolen-

week wordt geopteerd om Feestvarken VZW een jaarlijkse donatie te geven van € 250 

enerzijds, anderzijds de door Feestvarken VZW afgeleverde verjaardagspakketten aan 
te vullen. 

 

Stemming 

goedgekeurd  

  

8. Personeel, brugdagen 2016 – goedkeuring  

Net zoals de vorige jaren, zullen er brugdagen worden vastgelegd ter compensatie 

van feestdagen die in het weekend vallen. Het Sociaal Huis zal bijgevolg gesloten zijn 

op volgende data:  

2 en 3 oktober 2017 (maandag en dinsdag van Merksplas kermis) 

 

Stemming 

Goedgekeurd  

  

9. Varia - rondvraag  

Geen varia, geen rondvragen 

 
 

 

 Volgende OCMW-raad 21/12/2016 
 
 
 


