Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 22 april 2014
Aanwezig : Vroonen Frank - Voorzitter
Billen Hannah, Hanssen Magda, Luyck Sven, Luyckx Francis, Meyers Carine,
Vandercappellen Jos, Vanhoutteghem Peter, Wijgaerts Piet - OCMW-raadsleden
Sclep Jo - Secretaris

OPENBAAR GEDEELTE

01

Goedkeuring notulen vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
02

Budgetwijziging investeringen
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het investeringsbudget 2014;
Gelet op het voorstel van budgetwijziging dat (digitaal) ter inzage lag;
Gelet op de verklarende nota van de secretaris;
Overwegende dat volgende posten verhoogd of verlaagd worden:
• Software BKO + € 4.770: het aan te kopen softwareprogramma kost meer dan
eerst geraamd.
• Tegengaan geluidshinder BKO + € 2.800: de gehoorbescherming zal dit jaar
aangekocht worden i.p.v. in het jaar 2016
• Inrichting buitenruimte BKO Sint-Joris – € 1.600: de veerfiguurtjes zullen dit jaar
niet aangekocht worden
• Inrichting binnenruimte BKO Centrum + € 1.500: de kitchenette werd te laag
geraamd
• Vervanging oude pc’s - € 3.270: daar er minder pc’s worden aangekocht dan
initieel voorzien (7 i.p.v. 8) en er enkel geopteerd wordt om een aantal harde
schijven aan te kopen (geen schermen, klavieren, muizen…) kan deze post
verlaagd worden
• Nieuwe switch - € 2.700: er werd voor een merkelijk goedkopere oplossing
gekozen, betaald via exploitatie
• Archief - €1.500,00: moet niet volledig aangewend worden;
Overwegende dat deze wijziging geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage;
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
Volgende wijziging van het investeringsbudget wordt goedgekeurd:

Artikel

Investeringen

Doelstelling

2400000 Inrichting noodopvang de Schakel(gordijnen)
2400000 Inrichting De Kouter bij verhuis DC
2110000 BKO : mogelijkheid online in te schrijven
2200000 Tegengaan geluidshinder BKO centrum

MENS-ASIEL

2014

14/03/2014

7.000,00

MENS-KIND
MENS-KIND

12.000,00

4.770,00
2.800,00

1.600,00

-1.600,00

1.500,00

1.500,00

MENS-KIND

overdekking tussenruimte BKO centrum (geschrapt)

2200000 Fietsparcours BKO centrum
2200000 Aankoop tuinhuisje centrumlocatie
2300000 Extra speeltuigen BKO St-Joris
2200000 Vloerbekleding BKO St-Joris
2200000 Inrichting buitenruimte BKO St-Joris
2200000 Vloerbekleding BKO Terkoest
2400000 Inrichting binnruimte BKO Centrum
2400000 Verfraaien motorische ruimte 3 locaties
2400000 Inrichting binnenruimte KDV
2200000 Inrichting buitenruimte KDV
2400000 DC opfleuren en gezelliger maken
2200000 Nieuwbouw dienstencentrum

MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND
MENS-KIND

2.700,00

MENS-KIND
MENS-TD

3.000,00

MENS-TD

Bejaardenwoningen moderniseren (gemeente gaat dit betalen)

2400000 Vervanging oude PC's
2400000 Informatica allerlei
2400000 Nieuwe switch
2400000 Vernieuwen netwerkbekabeling
2400000 Optimalisatie draadloos internetverkeer
2400000 Archief

ORGANISATIE

8.000,00

-3.270,00

3.000,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00

-2.700,00

46.300,00

0,00

ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE

Totaal

-1.500,00

Totaal

7.000,00
0,00
16.770,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.700,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
4.730,00
0,00
300,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
0,00
46.300,00

Art. 2
Deze budgetwijziging heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.
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.
03

Driejaarlijks veiligheidsplan informatieveiligheid 2014-2016
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 21
augustus 1993) houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle
instellingen van sociale zekerheid dat alle socialezekerheidsinstellingen ertoe
verplicht een informatieveiligheidsdienst in te richten;
Overwegende dat er een meerjarenplan informatieveiligheid moet worden opgesteld;
Gelet op het driejaarlijks veiligheidsplan 2014-2016 dat (digitaal) ter inzage lag;
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 driejarig veiligheidsplan informatieveiligheid 2014-2016 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.
04

Jaarverslag informatieveiligheid 2013
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 21
augustus 1993) houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle
instellingen van sociale zekerheid dat alle socialezekerheidsinstellingen ertoe
verplicht een jaarverslag op te maken;
Gelet op het jaarverslag 2013 dat werd opgemaakt door de veiligheidsconsulent ten
behoeve van de secretaris;
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 neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid 2013.
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.
05

Bepalen van het aantal uren van de veiligheidsconsulent
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 21
augustus 1993) houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle
instellingen van sociale zekerheid dat alle socialezekerheidsinstellingen ertoe
verplicht een informatieveiligheidsdienst in te richten;
Overwegende dat de informatieveiligheidsdienst moet worden geplaatst onder de leiding
van een veiligheidsconsulent;
Overwegende dat Elke Van Rompaey in raadszitting van 21 mei 2013 werd aangesteld
als veiligheidsconsulent;
Overwegende dat de OCMW-raad tevens het aantal uren moet bepalen dat aan de
veiligheidsconsulent wordt toegekend om zijn opdracht te vervullen;
Gelet op het voorstel om hiervoor 2u per week te voorzien;
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
Voor de taak van veiligheidsconsulent wordt 2u per week voorzien.
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.
06

Toewijzing software buitenschoolse kinderopvang
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor levering en
installatie (en onderhoud) van software voor de buitenschoolse kinderopvang in zitting
van 19 november 2013;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 20.01.2014 waaruit blijkt
dat er 3 inschrijvers zijn voor deze opdracht, nl.
• Info Service Belgium NV
• Syx Automations
• Tactics bvba
Gelet op het verslag van nazicht der offertes dd. 27.03.2014 met volgende finale
rangschikking:
• Info Service Belgium NV – 79 punten
• Tactics bvba – 62 punten
• Syx Automations – 58 punten
Gelet op het Best and Final Offer van Info Service Belgium NV dd. 17.03.2014;
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 levering en installatie (en onderhoud) van software voor de buitenschoolse
kinderopvang wordt toegewezen aan de firma Info Service Belgium NV, Dok Noord 2,
9000 Gent tegen volgende prijs:
Basispakket

12500

SLA en hosting ( 5 jaar)

10383

Koppeling boekhouding

1000

Uurprijzen:
*) Bijkomende rapporten (€85) - 3.7 en 3.8

1000

Totaal excl. BTW

24883

Totaal incl. BTW

30108,43

Art. 2

Er zullen geen jaarlijkse kosten worden aangerekend voor 2014. De eerste aanrekening
zal gebeuren per 01.01.2015 met betrekking tot het jaar 2015
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

Besteding fonds gas en elektriciteit 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de omzendbrief betreffende het “preventief sociaal energiebeleid” in het kader
van het gas- en electriciteitsfonds dd. 13.04.2010;
Overwegende dat ons centrum in 2013 recht had op een bedrag van € 2.558,29 en ervan
uitgegaan wordt dat we in 2014 ook ongeveer recht zullen hebben op dit bedrag;
Gelet op het voorstel van de sociale dienst;
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 ons toegekende budget in het kader van het gas- en electriciteitsfonds 2013 zal als
volgt besteed worden:
Betaling energieschulden
• Terugbetaling energiefacturen personen in budgetbeheer/begeleiding
Een gedeelte van het bedrag wordt voorbehouden om tussen te komen in de
energiefacturen van cliënten die in budgetbeheer/budgetbegeleiding zijn.
We voorzien voor 20 mensen een tussenkomst van 40 euro in hun energiefactuur.
Voorzien budget: 20 x 40 euro = 800 euro
• cursus ‘Ik en mijn portemonnee’
Gegeven door basiseducatie, najaar 2014
Deze vorming is gratis en volgende onderwerpen komen aan bod: een
huishoudboek bijhouden, budgetplanning op langere termijn, energie besparen en
afval sorteren.
Samenwerking met het OCMW van Wellen en het OCMW van Kortessem.
Maximaal 5 deelnemers van elk OCMW. Bedoeling is te starten met 10 à 12
deelnemers.
13 samenkomsten van telkens 3 uur. Start voorzien 2de week van september.
Doelgroep: personen in budgetbeheer
Personen die 10 bijeenkomsten aanwezig zijn, krijgen een beloning t.b.v. 80 euro
voor de betaling van een energiefactuur.
Voorzien budget: 5 personen x 80 euro = 400 euro
• Minimale aardgaslevering
In de winterperiode kunnen personen met een aardgasbudgetmeter een
steunaanvraag doen tot het bekomen van de minimale aardgaslevering. Indien
het bijzonder comité beslist dat deze personen gebruik kunnen maken van deze

regeling kunnen zij 1 x om de 14 dagen hun kaart komen herladen. Het bedrag
dat men kan opladen is afhankelijk van het soort bebouwing en van het feit of
men een beschermde afnemer is. Van dit bedrag betaalt Infrax 70 procent terug
aan het OCMW. Over de resterende 30 procent kan het bijzonder comité beslissen
om dit al dan niet terug te vorderen van de cliënt. Indien dit niet terug gevorderd
wordt van de cliënt kan dit bedrag opgenomen worden in het fonds voor gas en
elektriciteit.
Voorzien budget: 100 euro.
Collectieve acties
• Preventie
Verspreiden van folders omtrent opladen van de budgetmeter, energiescan,
energiemeter, zuinig energieverbruik, V-test, gemeentelijke infosessies… Cliënten
worden hieromtrent aangeschreven.
Voorzien budget: 250 euro
• Info-momenten
I.s.m. milieuambtenaar gemeentebestuur Alken
Bezoek aan ‘Gezond Huis’ te Sint-Truiden samen met de cliënten
Voorzien budget: in principe nihil
• Vorming maatschappelijk assistente
Voorzien budget: 200 euro
Individuele acties
•

Terugbetaling in het onderhoud van de verwarmingsketel en/of
schoorsteenvegen
Het verspreiden van folders rond CO-vergiftiging om op die manier het belang van
onderhoud van een verwarmingsketel of schoorsteen te benadrukken.
Er wordt een tussenkomst van 45 euro voorzien voor alle eigenaars en huurders,
die behoren tot de doelgroep, en die financieel zelf instaan voor het onderhoud
van de verwarmingsketel.
Doelgroep:
- leefloners
- personen die een financiële steun ontvangen
- personen in budgetbeheer of budgetbegeleiding
Voorzien budget: 15 x 45 euro = 675 euro
•

Huisbezoeken LAC, huisbezoeken omtrent energie, V-test doen voor cliënten,
behandelen van Duwolim aanvragen,…
Voorzien budget: 100 euro

Art. 2
Met het resterende budget kunnen energiezuinige pakketten aangekocht worden voor de
cliënten (bv. spaarlampen, een spaardouchekop, een bruismondstuk,…)
Art. 3
Er kunnen budgetverschuivingen plaats vinden binnen hogervermelde posten.
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.

08

Opzegging huurcontract Steenweg 113/1
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum momenteel de woning gelegen te Steenweg 113/1, 3570
Alken gebruikt voor de huisvesting van asielzoekers (LOI);
Overwegende dat er wordt voorgesteld om de huur op te zeggen van deze woning en dit
omdat de 2 niet-begeleide minderjarigen die hier gehuisvest worden, kunnen worden
overgeplaatst naar een studio op de gelijkvloerse verdieping van het Geleeg
(Stationsstraat 135);
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 huurovereenkomst van de woning gelegen te Steenweg 113/1, 3570 Alken wordt per
1 mei 2014 opgezegd.
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.
09

Goedkeuring bestek levering voeding
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“levering voeding”;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• AD Delhaize, St Truidersteenweg 448, 3500 Hasselt
• Aldi Hasselt, H. Van Veldekesingel 1 C, 3500 Hasselt
• Carrefour Alken, Grootstraat 2, 3570 Alken
• Colruyt Hasselt, H. Van Veldekesingel 36, 3500 Hasselt
• Lidl St Lambrechts Herk, St Truidersteenweg 470 A, 3500 Hasselt
• Melaer, O.L.Vrouwstraat 133, 3570 Alken
• Proxy Delhaize, St Maartenplein 11 bus 5, 3512 Stevoort
• Solucious, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
• Supra Wouters, Ed Dompasstraat 64, 3570 Alken
Overwegende dat volgende firma’s ter zitting nog toegevoegd werden:
• Eurospar, Eynestraat 85, 3800 Zepperen
• Lidl, Dorpsstraat 28a, 3830 Wellen
• Spar, Overbroekstraat 10, 3830 Wellen

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
voeding” 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.
10

Goedkeuring bestek gehoorbescherming
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“aankoop gehoorbescherming”;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• Audionova Hoorcentram, Katarinaplein 8, 3500 Hasselt
• Amplifon, Thonissenlaan 42 bus 2, 3500 Hasselt
• Hoorcentrum Aurilis, Maastrichterstraat 87, 3500 Hasselt
• Optiek Coenen, Steenweg 118, 3570 Alken
• Scherpesteen, Demerstraat 2, 3500 Hasselt
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
gehoorbescherming” 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.
11

Goedkeuring bestek kitchenette BKO Centrum

Daar er geen bepalingen vermeld worden over de te gebruiken materialen, wordt dit punt
uitgesteld naar een volgende zitting.
12

Aanmoedigingspremie voor pleegzorgers
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er in zitting van 18 februari 2014 beslist werd om pleegzorggemeente
te worden;
Overwegende dat één van de actiepunten de invoering van een aanmoedigingspremie
voor pleegzorgers was;
Gelet op de voorgestelde modaliteiten;
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 mei 2014 geeft ons centrum een aanmoedigingspremie aan pleegzorgers.
Art. 2
De premie heeft volgende modaliteiten:
• eenmalige premie van €150,00 per gezin
• op basis van een “attest van pleegzorg” uitgereikt door Pleegzorg Limburg of
Bethanië, na 01/05/2014. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
weekendopvang, kortstondige of langdurige opvang
Art. 3

De aanvraag dient te geschieden bij ons centrum. Info kan doorgegeven worden bij
dienst bevolking bij inschrijving en door pleegzorg Limburg of Bethanië.
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.
13

Toewijzing levering stookolie gemeente en OCMW
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht “levering stookolie
gemeente en OCMW” in raadszitting van 21 januari 2014;
Overwegende dat volgende firma’s werden aangeschreven:
• Avia/Keupers Petrolihm, Kempische Steenweg te 3500 Hasselt
• Comfort Energy, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt
• Degros, Naamsesteenweg 85 bus 1 te 3800 Sint-Truiden
• Philippaerts nv, Groenmolenstraat 4 te 3570 Alken
• Total Belgium, Lillo Steenweg 42 te 3530 Houthalen
• Verboven nv, Kanaalstraat 8 te 3560 Lummen.
Overwegende dat er 2 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• Comfort Energy, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt (korting/l: €0,0478)
• Total Belgium, Lillo Steenweg 42 te 3530 Houthalen (Korting/l: € 0,0465)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 3 maart 2014;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht in zitting
van 5 maart 2014 toewees aan de firma Comfort Energy voor de periode van 1 jaar;
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 verklaart zich akkoord met de aanstelling door het College van Burgemeester en
Schepenen van de firma Comfort Energy, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt als
leverancier voor stookolie voor gemeente en OCMW tegen een korting per liter van
0,0478 euro op de officiële prijzen.
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

14

Kennisname lijst der betaalbaarstellingen

De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen:
•

2013: van documentnr. 5088 t.e.m. 5106

•

2014: van documentnr. 485 t.e.m. 894

15

Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maand maart 2014
Cijfers voor de maand maart 2014

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
334,5
1071

Vorig jaar
447
973

*) Totaal

1405,5

1420

2
44

5
78

224
50
39

238
66

Maand
14
12.534,00

Vorig jaar
19
15.533,93

Maand

Vorige maand

112
4.336,00 €

108
3.824,00 €

18
1.012,00 €

17
862,00 €

Einde maand
4
3
4
2
12

Einde vorige
maand
4
0
4
0
10

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage

Maand
21
4119,05

Vorige maand
21
4016,8

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

Aantal
kinderen
321
168
83
99

Aantal gezinnen
212
108
62
79

*) Ouderbijdrage

18.791,31 €

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 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/1
*) Schoolstaatr 15
*) Stationsstraat 135

Aantal
kinduren
5070
1924
977
672
8643

Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal
kinderen
280
168
86
72

Aantal gezinnen
182
103
67
62

Aantal
kinduren
4764
2510
1283
570
9127

*) Ouderbijdrage

17.189,68 €

