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Welzijnsvereniging KINA p.v. 

__________________________________________________ 
 

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 
 
ZITTING 30 MAART 2022 

__________________________________________________ 
 
DAGORDE 
 

DEEL 1 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 23/02/2022. 

 

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 23/02/’22, hetwelk unaniem wordt 

goedgekeurd. 

 

 

2. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen, genummerd van 1241 tot 

en met 1894 voor het dienstjaar 2021 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte 

bestelbonnen. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen, genummerd van 1 tot en 

met 332 voor het dienstjaar 2022 en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte 

bestelbonnen. 

 

3. Kennisname aanpassing abonnementen Microsoft Office. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de noodzakelijke overschakeling van maandelijkse MS Office-

licenties naar jaarlijkse MS Office-licenties sinds 1/3/2022, teneinde de huidige tarieven te kunnen 

behouden voor 1 jaar:  

- M365 Business Premium: 202,80 euro per jaar per licentie.  

- Exchange Online (Plan 1): 40,80 euro per jaar per licentie.  

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om bij nieuwe aanwervingen medewerkers telkens te 
voorzien van een noodzakelijke MS Office-licentie. 

 

4. Kennisname uitbreiding opslagcapaciteit Cloud. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis dat de bestaande cloudomgeving uitgebreid werd naar 420GB 

data opslag, aan een maandelijkse kostprijs van 71,4 euro (excl. BTW) en 473GB back-up capaciteit, 

aan een maandelijkse kostprijs van 42,57 euro (excl. BTW). 
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5. Gunning opdracht jaarlijkse controle brandveiligheidstools hotel te Malle en 

zorgboerderij te Boechout. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de jaarlijkse controle van brandveiligheidstools te Malle 

en te Boechout aan de firma Ansul N.V., Industrialaan 35, 1702 Groot-Bijgaarden, m.b.t. de controle 

van brandbestrijdingsmiddelen (blustoestellen en haspels), de brandmeldcentrale, de rookkoepel en 

noodverlichting op de locatie te Malle en Boechout. 

 

6. Goedkeuring afsluiten servicecontract en meldkamercontract i.h.k.v. brand- en 

inbraakbeveiliging voor de zorgboerderij te Boechout. 

 

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor overname, onderhoud en indienststelling van de 

brandmeldcentrale in Boechout door de firma Sterkens Security en het plaatsen van een CHIRON 

module voor de doormelding naar de meldkamer. 

 

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor aansluiting van het brandbeveiligingssysteem te 

Boechout op de meldkamer SERIS Monitoring via de firma Sterkens Security. 

 

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het aangaan van een service- en 

onderhoudscontract. 

 

7. Goedkeuring aankoop sleutelkluis en ophangsysteem evacuatieplannen i.h.k.v. 

implementatie nieuw branddetectiesysteem Malle 

 

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om een sleutelkluis en kaders voor het ophangen van de 

evacuatieplannen i.h.k.v. de implementatie van de vernieuwingen van het branddetectiesysteem aan 

te kopen bij firma De Joma te Rijkevorsel voor een totale kostprijs van 1378,96 euro incl. BTW. 

 

8. Kennisname stand van zaken conventie voor psychologische zorg. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de conventie m.b.t. psychologische 

zorg, en het belang van de erkenning van KINA in dit kader, zodoende psychologische zorg binnen 

de werking van de OCMW’s op een betaalbare manier vorm te kunnen geven. 

 

9. Kennisname stand van zaken deelname lokale besturen aan 

voedseldistributieplatform KINA. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het voedseldistributieplatform van 

KINA, genaamd FOOD FUTUUR. 

 

10. Goedkeuring aangepaste versie RPR 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de herziening van de 

rechtspositieregeling van KINA.  

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ondertekende protocollen tot akkoord vanuit de 

verschillende vakbondsafgevaardigden (ACOD – LRB; ACV; VSOA).  
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De Raad van Bestuur keurt de aangepaste rechtspositieregeling, van toepassing op het personeel van 

KINA, met uitzondering van personeelsleden binnen de regionale dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg, goed. 

 

11. Goedkeuring toetreding KINA tot OFP Prolocus i.h.k.v. de 2e pensioenpijler en 

aanstelling van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van OFP 

Prolocus. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van en stemt in met: 

- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de 

toetredingsakte  van OFP PROLOCUS. 

- het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, aangevuld volgens voormelde keuze: 

hoogte basisbijdrage 3%, UNI (geen steprate, aanvullende toezegging of inhaaltoezegging). 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen 

luik en luik VVSG) en de statuten. 

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS 

(Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de 

Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.  

De Raad van Bestuur besluit om in te stemmen met het feit dat de door het financieringsplan 

verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd 

door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS. 

De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon. 

Het bestuur ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNI-

pensioenplan in.  

De Raad van Bestuur draagt mevrouw Vrints Jolien (OCMW Malle) voor als vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw  d’Exelle Véronique (OCMW Schoten) voor als 

plaatsvervanger indien de vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. 

 

12. Bekrachtiging verlenging publicatie vacature voor de functie stafmedewerker 

beleidsondersteuning 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de verlenging van de publicatie van de vacature voor de functie 

stafmedewerker beleidsondersteuning, zoals goedgekeurd in de zitting d.d. 23/02/’22. 

 

13. Bekrachtiging verlenging publicatie vacature voor de functie projectmedewerker 

sociale economie. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de verlenging van de publicatie van de vacature voor de functie 

projectmedewerker sociale economie, zoals goedgekeurd in de zitting d.d. 26/01/’22. 

 

14. Bekrachtiging verlenging publicatie vacature voor de functie stafmedewerker 

lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg 

 

Nihil.  
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15. Bekrachtiging heropenverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, 

art. 8-16 RPR voor de functie praktijkdocent-ploegbaas karweidienst. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de verlenging van publicatie van de vacature tot en met 14/03/’22 

en de heropenverklaring van de functie praktijkdocent-ploegbaas karweidienst, zoals goedgekeurd in 

de zitting d.d. 26/05/’21, met als uiterlijke datum voor indiening van de sollicitaties op 22/04/’22. 

 

16. Bekrachtiging heropenverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, 

art. 8-16 RPR voor de functie diensthoofd noodopvang. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de heropenverklaring van de functie diensthoofd noodopvang, zoals 

goedgekeurd in de zitting d.d. 03/09/2021, met als uiterlijke datum voor indiening van de sollicitaties 

op 22/04/’22. 

 

17. Openverklaring functie polyvalent baliemedewerker hotel. 

 

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de reguliere functie van polyvalent baliemedewerker 

hotel, zoals voorzien in de personeelsformatie, terug open te verklaren en om de selectieprocedure 

verder uit te werken tegen de volgende zitting van de Raad van Bestuur. 

 

DEEL 2:  

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld. 

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v. 

 
In opdracht: 

 
Voor de directeur,                                                                                        Voorzitter 

Afwezig,                                         Dhr. A. BOEN 

Mvr. I. Hendrickx       
Waarnemend directeur      

   

 
 

 

 

 

 

Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 


