Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 18 maart
2014
Aanwezig : Vroonen Frank - Voorzitter
Billen Hannah, Hanssen Magda, Luyck Sven, Luyckx Francis, Vandercappellen Jos,
Vanhoutteghem Peter, Wijgaerts Piet - OCMW-raadsleden
Sclep Jo - Secretaris
Verontschuldigd: Meyers Carine, raadslid

OPENBAAR GEDEELTE
00

Voorstelling Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon

De coördinator van het Land van Loon geeft een uiteenzetting over de werking van het
SVK.
01

Goedkeuring notulen vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
02

Goedkeuring nieuwe doelstellingennota budget 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2014 in raadszitting van 10 december 2013;
Gelet op het aangetekend schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 21
februari 2014 waarin gevraagd wordt om de doelstellingennota bij het budget te herzien;
Overwegende dat het aangetekend schrijven melding maakt van het feit dat de actie “het
dienstencentrum wordt geïntegreerd in de nieuwe zorgcampus Alken-Centrum” vermeld
staat in de doelstellingennota 2014 daar waar deze actie slechts in 2019 zal gerealiseerd
worden;
Gelet op het voorstel om deze actie te schrappen uit de doelstellingennota 2014;
Gelet op de bepalingen betreffende de opmaak van budget en meerjarenplan opgenomen
in het decreet van 19 december 2008;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De nieuwe doelstellingennota bij het budget 2014 wordt goedgekeurd.
Art. 2
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de heer Provinciegouverneur.

03

Adviesvraag gemeente Alken betreffende gemeentelijke
rechtspositieregeling
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.03.2014
om conform artikel 270 §1 van het Gemeentedecreet voorafgaandelijk advies aan de
OCMW-raad te vragen betreffende de gewijzigde rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel;
Gelet op het ontwerp van rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Overwegende dat het ontwerp van rechtspositieregeling in onderling overleg gemeenteOCMW werd opgesteld en werd voorgelegd aan het Bijzonder Onderhandelingscomité dd.
12 februari 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De OCMW-raad geeft een gunstig advies aan het voorliggend ontwerp van
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Art. 2
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
04

Goedkeuring rechtspositieregeling per 1 april 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW van Alken, goedgekeurd in raadszitting
van 29 november 2011;
Overwegende dat naast een aantal wettelijk verplichten wijzigingen volgende wijzigingen
werden aangebracht:
• Maaltijdcheques (verhoging naar €5,50)
• Hospitalisatieverzekering (enkel voor partner)
• Regeling bij ziekte (geen verplichte controle meer op 2e dag van afwezigheid)
• Evaluatie (jaarlijkse evaluatie)
• Functioneringsgesprek (niet meer verplicht)
• Fietsvergoeding (afschaffing 3/4e verplichting – 2x per dag)
• Externe personeelsmobiliteit

Gelet op het voorstel om volgende artikels te wijzigen: 4§1, 7, 9, 15§3, 21§2, 29, 35,
48, 49, 60, 61, 70, 72, 78, 80, 81, 85, 86, 89, 112, 113, 115, 143, 144 tem 147, 181,
182, 186, 192, 196, 215, 219, 222§3, 234 tem 236, 240, 243, 245, 248, 249, 267, 277,
287bis, 315 en 335;
Overwegende dat gemeente Alken dezelfde wijzigingen zal aanbrengen en deze
geagendeerd staan op de gemeenteraad van 27 maart 2014;
Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 12 februari 2014;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12
maart 2014;
Gaat over tot stemming over de goedkeuring van de rechtspositieregeling:
• 6 leden stemmen voor de goedkeuring, nl. Hannah BILLEN, Sven LUYCK, Sis
LUYCKX, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en Piet WIJGAERTS
• 2 leden onthouden zich, nl. Magda HANSSEN en Jo VANDERCAPPELLEN;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De aangepaste rechtspositieregeling voor het OCMW van Alken wordt goedgekeurd.
Art. 2
De aanpassingen zullen uitwerking hebben op 1 april 2014 op voorwaarde dat gemeente
Alken dezelfde wijzigingen goedkeurt in zitting van gemeenteraad van 27 maart 2014.
Art. 3
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
05

Goedkeuring arbeidsreglement per 1 april 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons arbeidsreglement in overeenstemming diende gebracht te worden
met de nieuwe rechtspositieregeling;
Overwegende dat het gemeentelijk arbeidsreglement wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad van 27 maart 2014;
Overwegende dat gemeente en OCMW dezelfde wijzigingen aanbrachten aan het
arbeidsreglement;
Gelet op het feit dat het arbeidsreglement ter inzage lag van 10.01.2014 t.e.m.
24.01.2014 en er geen enkele opmerking werd geformuleerd;
Gelet op de bespreking op het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 12.02.2014;
Gelet op het ontwerp van arbeidsreglement;

Gelet op de ingangsdatum van 1 april 2014;
Gaat over tot stemming over de goedkeuring van het arbeidsreglement:
• 6 leden stemmen voor de goedkeuring, nl. Hannah BILLEN, Sven LUYCK, Sis
LUYCKX, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en Piet WIJGAERTS
• 2 leden onthouden zich, nl. Magda HANSSEN en Jo VANDERCAPPELLEN;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT
Art. 1
Het nieuwe arbeidsreglement wordt goedgekeurd.
Art. 2
Ieder personeelslid ontvangt een exemplaar van dit reglement
Art. 3
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
06

Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques per 1
april 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en de nonpofitsector in de lokale besturen (VIA 4);
Overwegende dat VIA 4 voorziet in middelen ter verbetering van de koopkracht van de
medewerkers die tewerkgesteld zijn in de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten;
Overwegende dat de Vlaamse regering ervoor heeft gekozen om de koopkrachtmiddelen
in te zetten voor de verhoging van de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques;
Overwegende dat er bij het OCMW van Alken reeds een maximum verhoging is
gerealiseerd voor de tweede pensioenpijler (60% kloofdichting), wordt er voorgesteld
deze middelen te gebruiken om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen;
Gelet op het feit dat de werkgeversbijdrage minimum dient te verhogen van 2,91 euro
naar 4,36 euro in 2014 om aanspraak te kunnen doen op het volledige VIA4-bedrag
(8.405,75 euro).
Overwegende dat de stuurgroep VIA heeft beslist dat indien de verhoging doorgevoerd
wordt in 2014, we ook de middelen voor 2013 zullen krijgen (8.405,75 euro). Dit omdat
het retroactief verhogen van de maaltijdcheques niet kan en we bijgevolg geen eerlijke
kans hebben gekregen om aanspraak te maken op deze middelen;
Overwegende dat een verhoging van de werkgeversbijdrage naar 4,36 euro overeenkomt
met een bedrag van 5,45 euro, wordt ervoor gekozen dit bedrag naar boven af te ronden
naar 5,5 euro per maaltijdcheque;

Overwegende dat de verhoging opgenomen is in art. 243 van de nieuwe
rechtspositieregeling en dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van
12 maart 2014 een gunstig advies gaf voor de aanpassing van onze
rechtspositieregeling.
Gelet op de bespreking op het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 12.02.2014 en het
protocol van akkoord omtrent deze verhoging;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Vanaf 1 april 2014 zal de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque 4,41 euro bedragen.
De werknemersbijdrage blijft gelijk, 1,09 euro per maaltijdcheque.
In totaal ontvangt de werknemer dus een maaltijdcheque van 5,5 euro per 7,6 gewerkte
uren.
Art. 2
Deze verhoging wordt gegarandeerd tot 31/12/2015 en blijft van kracht zolang het
bestuur over de volledige VIA-4 middelen kan beschikken.
Art. 3
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
07

Aanvraag VIA 4-middelen
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en de nonpofitsector in de lokale besturen (VIA 4);
Overwegende dat VIA 4 voorziet in middelen ter verbetering van de koopkracht van de
medewerkers die tewerkgesteld zijn in de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten;
Overwegende dat de Vlaamse regering ervoor heeft gekozen om de koopkrachtmiddelen
in te zetten voor de verhoging van de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques;
Overwegende dat er bij het OCMW van Alken reeds een maximum verhoging is
gerealiseerd voor de tweede pensioenpijler (60% kloofdichting), wordt er voorgesteld
deze middelen te gebruiken om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen;
Gelet op het feit dat ons centrum recht heeft op een jaarlijks bedrag van €8.405,75 (aan
de huidige index);
Overwegende dat deze VIA4-middelen gegarandeerd zijn voor de jaren 2013-2015;
Gelet op de goedkeuring van de verhoging van de werkgeversbijdrage van de
maaltijdcheques tot €4,41 per maaltijdcheque;

Gelet op de bespreking op het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 12.02.2014 en het
protocol van akkoord omtrent deze verhoging;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De VIA-4 middelen voor de jaren 2013-2015 worden aangevraagd en aangewend voor
een verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques tot €4,41 per
maaltijdcheque.
Art. 2
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
08

Uitvoeren tevredenheidsmeting gemeente en OCMW
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het voorstel om een tevredenheidsmeting te laten uitvoeren bij de medewerkers
van het OCMW;
Overwegende dat het tevredenheidsonderzoek moet polsen naar de mate waarin de
gemeente- en OCMW- medewerkers tevreden zijn over een aantal werk gerelateerde
zaken zoals:
• de arbeidsomstandigheden
• de werksfeer
• de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• de werkdruk
• de leidinggevenden
• de beloning
• de organisatie van het werk
• het beleid;
Overwegende dat gemeente Alken zal fungeren als opdrachtgever en ook zal instaan
voor de opmaak van het bestek en de toewijzing;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De raad is principieel akkoord om een tevredenheidsmeting te laten uitvoeren bij de
medewerkers van het OCMW. De resultaten van dit onderzoek moeten het bestuur zicht
geven op de aspecten waar de medewerkers tevreden en minder tevreden zijn. Deze
resultaten vormen dan voor de toekomst de leidraad om een aantal verbeteracties op
poten te zetten.

Art.2
Er wordt een extern bureau ingeschakeld voor de bevraging, de verwerking van de
gegevens en het voorstellen van de resultaten. Optioneel kunnen volgende zaken ook
worden uitgevoerd door de externe firma:
• het uitvoeren van verdiepende groepsgesprekken
• opmaak van een actieplan
Art. 3
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
09

Doorlichting verzekeringsportefeuille OCMW
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het verslag van de eerste vergadering van de commissie ‘intergemeentelijke
samenwerking’ dd. 27.02.2014 waar er werd geijverd voor een externe doorlichting van
de verzekeringsportefeuilles van de gemeenten en OCMW’s van Alken, Heers, Kortessem
en Wellen;
Overwegende dat deze doorlichting zeker nuttig zou kunnen zijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De raad is principieel akkoord om de verzekeringsportefeuille van ons centrum te laten
doorlichten .
Art.2
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
10

Goedkeuring bestek verf gemeente en OCMW
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“aankoop verf gemeente en OCMW”;
Overwegende dat de uit te voeren opdracht slaat op het leveren van verf voor de
uitvoering van verfwerken door de technische dienst van het gemeentebestuur Alken en
door het OCMW;
Gelet op het voorstel tot delegatie van gunnen van de opdracht aan het
gemeentebestuur van Alken;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;

Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• Aerts nv, Balendijk 240 te 3920 Lommel
• All Chemie Belgium, Europaweg 14 te 3560 Lummen
• ASVD nv, Stationsstraat 34 bus 12 te 3570 Alken
• Colora, Genkersteenweg 80, 3500 Hasselt
• Consultima bvba Ultima Paints, Daloensdelle 35 te 3090 Overijse
• Kromoxi, Caetsbeekstraat 3 te 3740 Bilzen
• Lamberts bvba, Diesterstraat 22 bus 2 te 3800 Sint-Truiden
• Limburgs Verfpunt, Hasseltsesteenweg 80/002 te 3800 Sint-Truiden
• PPG Coatings Belux nv, Genkersteenweg 311 te 3500 Hasselt
• Profcolor, Industrieterrein Kolmen 1162 te 3570 Alken
• Ramaekers Leon nv, Hellebeemden 1 bus 1 te 3500 Hasselt
• Renaerts NV, Parkstraat 32-34 te 3570 Alken
• Roux, Bosdel 57, Industriezone Zuid Zone 5 te 3600 Genk
• Renaerts Eric nv, O.L.Vrouwstraat 96 te 3570 Alken
• Verf met advies, Genkersteenweg 74, 3500 Hasselt
• Verfland, Sint-Truidersteenweg 394, 3500 Hasselt
Overwegende dat er wordt voorgesteld om de firma “Verf met Advies” toe te voegen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “aankoop verf
gemeente en OCMW” wordt goedgekeurd.
Art. 2
Gemeente Alken zal optreden als opdrachtgevend bestuur en zal instaan voor de gunning
van de opdracht.
Art. 3
Het gaat over een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en minimaal zullen
de hogervermelde firma’s worden aangeschreven.
Art. 4
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.

11

Goedkeuring bestek drukwerk
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“levering drukwerk”;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Gelet op de administratieve, contractuele en technische bepalingen;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• Michiels nv, Stationsstraat 143 te 2235 Westmeerbeek
• Die Keure nv, Oude Gentweg 108 te 8000 Brugge
• Profeeling Drukwerken, Industriezone Zuid, Lochtemansweg 38 te 3580 Beringen
• Baillien & Maris, Genkersteenweg 221 te 3500 Hasselt
• Haletra nv, Grote Baan 317 te 3538 Helchteren
• De Vroede bvba, Laurys Gewatstraat te 2560 Nijlen
• Drukkerij Leen, Sasstraat 4, 3500 Hasselt
• Noelanders, Vloeiherkstraat 27a, 3830 Wellen
• Drukkerij Montana, Geiteling 11/1-2, 3580 Beringen
• Drukkerij Sint-Joris, Hendriksveldstraat 39 te 3570 Alken
• De Press, Nikelaan 17, 2430 Laakdal
• Drukkerij Jansen, Industrielaan 1072, 3730 Hoeselt
• Govaerts Emilie, Vliegstraat 93, 3570 Alken
• UGA nv, Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 Kortrijk-Heule
• Vandendriessche bvba, Kard. Mercierstraat 15 te 8000 Brugge
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “levering
drukwerk” wordt goedgekeurd.
Art. 2
Het gaat over een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en minimaal zullen
de hogervermelde firma’s worden aangeschreven.

Art. 3
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
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Goedkeuring bestek publicatie programmabrochure De Kouter
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“Ontwerp/opmaak en levering programmabrochure de Kouter”;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Gelet op de administratieve, contractuele en technische bepalingen;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• Baillien & Maris, Genkersteenweg 221 te 3500 Hasselt
• Druk & Copy Service bvba, Bampslaan 10, 3500 Hasselt
• Drukkerij Leen, Sasstraat 4, 3500 Hasselt
• Drukkerij Montana, Geiteling 11/1-2, 3580 Beringen
• Drukkerij Sint-Joris, Hendriksveldstraat 39 te 3570 Alken
• Foliegrafie, Jan Beulen, Gemeentestraat 125, 3010 Kessel-Lo (Leuven)
• Fris.co, Groenstraat 25, 3723 Guigoven
• Impuls bvba, Kasteel Ter Waert’, Gansterenstraat 43, 3730 Hoeselt
• Noelanders, Vloeiherkstraat 27a, 3830 Wellen
• Profeeling Drukwerken, Industriezone Zuid, Lochtemansweg 38 te 3580 Beringen
• Sodafish, Langstraat 3b, 3570 Alken
• Trudo, Hasseltsesteenweg 66, 3800 Sint-Truiden
• De Press, Nikelaan 17, 2430 Laakdal
• Drukkerij Jansen, Industrielaan 1072, 3730 Hoeselt
• Govaerts Emilie, Vliegstraat 93, 3570 Alken
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“Ontwerp/opmaak en levering programmabrochure de Kouter” wordt goedgekeurd.

Art. 2
Het gaat over een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en minimaal zullen
de hogervermelde firma’s worden aangeschreven.
Art. 3
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
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Toewijzing levering hardware
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met
als voorwerp “6 desktops en 1 laptop” in zitting van 21 januari 2014;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 26.02.2014 waaruit blijkt
dat er 4 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.:
• Bits & Bytes
• Eurosys
• Sebego;
Overwegende dat Eurosys de goedkoopste aanbieder is en de toestellen voldoen aan alle
voorwaarden;
Gelet op het voorstel om tevens 3 klavieren met ingebouwde kaartlezer aan te schaffen
bij de firma Eurosys;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
De levering van 6 pc’s, 1 laptop en 3 klavieren wordt toegewezen aan de firma Eurosys,
Centrum Zuid 1527a, 3530 Houthalen-Helchteren tegen de totale prijs van €3.341,09:
• 6 deskops “Dell Optiflex 3020 Mini Tower” tegen de prijs van €2.646,00
• 1 laptops “Acer TMP 273” tegen de prijs van €589,19
• 3 klavieren met ingebouwde kaartlezer tegen de prijs van €90,90
• Transport: €15,00
Art. 2
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
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Bespreking conceptnota Huis van het Kind
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de conceptnota betreffende het Huis van het Kind Haspengouw;

Overwegende dat men een standpunt verwacht van de lokale besturen tegen 25 maart
2014;
Overwegende dat de gemeente Alken momenteel €1000 per jaar bijdraagt voor de
opvoedingswinkel. Vanaf 2015 zou de bijdrage verhoogd worden tot €6000/jaar voor het
Huis van het Kind;
Overwegende dat het niet duidelijk is welke bijkomende dienstverlening er tegenover de
substantieel hogere financiering staat;
Gelet op het feit dat de Alkenaar eerder gericht is op Hasselt dan op Sint-Truiden;
Overwegende dat ons centrum wel de meerwaarde inziet van een
samenwerkingsverband met een opvoedingswinkel en de huidige samenwerking idealiter
gewoon wordt verdergezet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Ons centrum neemt een afwachtende houding aan i.v.m. de aansluiting bij het Huis van
het Kind Haspengouw en wil ook de mogelijke aansluiting bij Huis van het Kind Hasselt te
onderzoeken en dit omwille van de volgende redenen:
• De Alkenaar is eerder gericht op Hasselt dan op Sint-Truiden
• Het is niet duidelijk welke bijkomende dienstverlening er tegenover de
substantieel hogere financiering staat.
Art. 2
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
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Kinderdagverblijf: toepassing IKG-systeem vanaf 1 april 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum op 11 maart 2014 een beslissing ontving van Kind en
Gezin tot instap in het IKG-systeem voor de opvangvoorziening De Speelvogel voor 14
kindplaatsen;
Overwegende dat we kunnen starten vanaf 1 april 2014. Daar er op deze datum een
nieuw decreet van start gaat, wordt de toekenning van IKG-middelen omgezet in een
toekenning van het T2a subsidietarief voor groepsopvang;
Gelet op het voorstel om effectief van start te gaan op 1 april 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;

BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Ons centrum zal vanaf 1 april 2014 instappen in het IKG-systeem voor de
opvangvoorziening De Speelvogel.
Art. 2
Vanaf deze datum wordt de toekenning van IKG-middelen omgezet in een toekenning
van het T2a subsidietarief voor groepsopvang voor 14 plaatsen.
Art. 3
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
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Kinderdagverblijf: aanvraag 4 extra plaatsen per 1 april 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum per 1 april 2014 instapt in het IKG-systeem voor de
opvangvoorziening De Speelvogel;
Overwegende dat we subsidies zullen ontvangen voor 14 kindplaatsen;
Overwegende dat de normen inzake opvang van het aantal kinderen per begeleidster per
1 april 2014 veranderen:
• 1 begeleidster voor 8 kinderen (nu 7 kinderen)
• 1 begeleidster voor 9 kinderen als er minimaal 2 begeleidsters aanwezig zijn
• 1 begeleidster voor 14 kinderen als de kinderen rusten als
o Er minstens 2 begeleiders aanwezig zijn
o Dit maximaal 2 aaneensluitende uren duurt
Daar er voldoende ruimte en personeel is en daar je tot 18 kinderen slechts over 1
leefruimte moet beschikken wordt er voorgesteld om een attest van toezicht aan te
vragen voor 18 opvangplaatsen. De 4 bijkomende plaatsen worden dan ook
inkomensgerelateerde plaatsen, maar zijn niet gesubsidieerd;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Ons centrum zal vanaf 1 april 2014 een attest van toezicht aan te vragen voor 18
opvangplaatsen in kinderdagverblijf De Speelvogel.
Art. 2
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
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Kennisname lijst der betaalbaarstellingen

De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen:
• Van documentnr. 2013005040 tot 2013005087

•

Van documentnr. 2014000197 tot 2014000479
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Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maand februari 2014

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
286
857

Vorig jaar
387
1036

1143

1423

3
70

4
80

210
42
31

203
54

Maand
11
8.647,53

Vorig jaar
20
16.993,06

Maand

Vorige maand

108
3.824,00 €

111
3.974,00 €

17
862,00 €

18
1.012,00 €

Einde maand
0
4
0
4
5
10

Einde vorige
maand
0
3
0
4
5
10

Maand
21
4016,8

Vorige maand
20
4039,4

Buitenschoolse
kinderopvang
*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest
*) Basis

Aantal
kinderen
277
169
78
108

Aantal gezinnen
182
106
57
84

*) Ouderbijdrage

19.700,87 €

*) Totaal
Maaltijden
*) aantal personen
*) aantal maaltijden
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden
+65
*) Bedrag +65
*) Aantal zorgbehoevenden
-65
*) Bedrag -65
Opgevangen bewoners
LOI
*) Pleinstraat 97
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/1
*) Pastoriestraat 1
*) Stationsstraat 135
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage

Aantal
kinduren
4021
2334
1271
894
8520

Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage
19

Aantal
kinderen
339
166
79
71

Aantal gezinnen
220
104
61
62

15.408,63 €

Aantal
kinduren
5549
1770
882
437
8638

Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Dit punt wordt met unanimiteit van stemmen toegevoegd omwille van hoogdringendheid;
Gelet op het ontwerp van jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling;
Overwegende dat dit jaarverslag uiterlijk op 31 maart 2014 moet worden goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Het jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling wordt goedgekeurd.
Art. 2
Conform artikel 254 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar
het College van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.

