Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 20 mei
2014
Aanwezig : Vroonen Frank - Voorzitter
Penxten Marc – burgemeester (aanwezig tot punt 6)
Billen Hannah, Hanssen Magda, Luyck Sven, Meyers Carine, Vandercappellen Jos,
Vanhoutteghem Peter, Wijgaerts Piet - OCMW-raadsleden
Sclep Jo - Secretaris
OPENBAAR GEDEELTE
00

Uiteenzetting over de werking van De Kleine Landeigendommen
Tongeren

De heer Erik Carlier –directeur- geeft een uiteenzetting over de werking van de Kleine
Landeigendommen.
01

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
02

Intrekking principiële beslissing benoeming op 55

Daar er een delegatie van het OCMW-personeel aanwezig is, stelt de voorzitter voor om
punt 4 te behandelen na de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Valère Philippaerts vertegenwoordigt 10 personeelsleden die bij de start van de zitting
een nota hebben uitgedeeld aan de raadsleden. De nota handelt over het feit dat er een
aantal personeelsleden (in dienst voor 01/01/194) zullen benoemd worden op de
gemeente en dit systeem niet wordt toegepast op het OCMW. Als reden wordt het
wegwerken van de gemeentelijke responsabiliseringsbijdrage aangehaald.
Valère stelt de vraag aan de OCMW-raad of er ook overgegaan zal worden tot
statutarisering als er op het OCMW ook een responsabiliseringsbijdrage moet betaald
worden ?
Nadien repliceren de voorzitter (argumenten weergegeven in de beslissing) en mevrouw
Magda Hanssen. Mevrouw Hanssen stelt dat ze het jammer vindt dat het louter een
“centenkwestie” is en het enkel draait om de responsabiliseringsbijdrage. Ze vraagt ook
naar een timing voor de opmaak van het nieuwe organogram. Uiteindelijk wordt de
principiële beslissing tot benoemen op 55 jaar ingetrokken. Men spreekt zich niet uit over
het toepassen van een benoemingssysteem als er op het OCMW in de toekomst ook een
responsabiliseringsbijdrage moet betaald worden.
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de principiële beslissing van de OCMW-raad dd. 28.04.2008 om alle
(gesubsidieerde) contractuele personeelsleden vanaf de leeftijd van 55 jaar vast te
benoemen op voorwaarde dat de vermoedelijke duur van de verdere loopbaan tussen de
datum van benoeming en de maximum pensioenleeftijd minimaal 5 jaar bedraagt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24 april 2014 houdende afschaffing van de
bestaande gemeentelijke regelingen betreffende benoemingen en bevorderingen
afgeschaft, nl.

•
•

De regeling waarbij personeelsleden op hun 55-ste de kans krijgen op een vaste
benoeming
De regeling waarbij personeelsleden met 25 jaar dienst, 4 zeer goede evaluaties
en ‘die nog niets gehad hebben’ kans krijgen op een bevordering

Gelet op het voorstel om de regeling waarbij personeelsleden op hun 55-ste de kans
krijgen op een vaste benoeming ook op het OCMW in te trekken;
Overwegende dat de bevorderingsregeling nooit werd toegepast op het OCMW;
Overwegende dat er op gemeentelijk vlak een éénmalige inhaalbeweging plaatsvindt
waarbij alle personeelsleden die in dienst kwamen voor 01/01/1994 en voor hun laatste
evaluatie minstens de score ‘goed’ kregen de kans te geven op een vaste benoeming. De
inhaalbeweging wordt toegepast om de responsabiliseringsbijdrage weg te werken. Door
de benoemingen zal er een contingent aan gesubsidieerde contractuelen beschikbaar
komen van 5,87 voltijdse equivalenten. Dit contingent zal zo optimaal mogelijk ingevuld
worden door contractuele personeelsleden een arbeidsovereenkomst als gesubsidieerde
contractuele aan te bieden;
Overwegende dat er op het OCMW geen eenmalige inhaalbeweging zal toegepast worden
op vlak van benoemen omwille van volgende redenen:
• Het OCMW moet op heden geen responsabiliseringsbijdrage betalen
• Als het gemeentelijk principe toegepast wordt, zou het vrijgekomen contingent
aan gesco’s bij het OCMW niet ingevuld kunnen worden door omzetting van
andere contracten
• Statutairen kunnen niet tewerkgesteld worden in ons dienstenchequebedrijf
Overwegende dat er in de komende maanden een organogram wordt uitgetekend waar
bepaalde functies statutair ingevuld worden. Op basis van dit organogram zal er in de
toekomst al dan niet statutair aangeworven worden;
Gelet op het protocol van niet-akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd.
16.04.2014;
Gaat over tot stemming om de huidige principiële regel om te benoemen op 55 jaar in te
trekken:
• 6 leden stemmen voor intrekking, nl. Hannah BILLEN, Sven LUYCK, Carine
MEYERS, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en Piet WIJGAERTS;
• 2 leden stemmen tegen de intrekking van het besluit, 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
De beslissing van de OCMW-raad dd. 28.04.2008 om alle (gesubsidieerde) contractuele
personeelsleden vanaf de leeftijd van 55 jaar vast te benoemen op voorwaarde dat de
vermoedelijke duur van de verdere loopbaan tussen de datum van benoeming en de
maximum pensioenleeftijd minimaal 5 jaar bedraagt wordt ingetrokken.
Art. 2
De komende maanden wordt er een organogram uitgetekend waar bepaalde functies
statutair ingevuld worden. Op basis van dit organogram zal er in de toekomst al dan niet
statutair aangeworven worden.

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

Aanpassing huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

Na de uiteenzetting van de voorzitter repliceert mevrouw Magda Hanssen en worden er 3
amendementen ingediend. Na de indiening van deze amendementen schorst de
voorzitter de zitting voor 5 minuten.
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerp van nieuw huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen op vlak van reserveren en afmelden (nieuw
softwareprogramma), afschaffing werkgeversattesten en sorrydagen, nieuwe tarieven
voor personeelsleden en pleegkinderen;
Overwegende dat het nieuwe reglement in voege gaat op het moment van
ingebruikname van het nieuwe softwareprogramma waardoor ouders zich elektronisch
kunnen inschrijven:
• op 01.09.2014 voor de “testgroep” (ouders/kinderen van het Schommelbootje)
• op 01.12.2014 voor iedereen;
Overwegende dat er tijdens de testperiode door de coördinator van de kinderopvang
flexibel wordt omgesprongen met het nieuwe reglement;
Gelet op het positief advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang dd. 14 mei 2014;
Gelet op de 3 ingediende amendementen van mevrouw Magda Hanssen;
Gaat over tot stemming over het 1e amendement, nl. “voor last-minute annuleringen
wordt er slechts een reservatiekost aangerekend van €2,5/kind, met een maximum van
€5/gezin”:
• 2 leden stemmen voor de goedkeuring van dit amendement, nl. Magda HANSSEN
en Jo VANDERCAPPELLEN;
• 6 leden stemmen tegen de goedkeuring van dit amendement, nl. Hannah BILLEN,
Sven LUYCK, Carine MEYERS, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en Piet
WIJGAERTS;
Gaat over tot stemming over het 2e amendement, nl. “kinderen van personeelsleden van
gemeente en OCMW krijgen 50% korting”
• 2 leden stemmen voor de goedkeuring van dit amendement, nl. Magda HANSSEN
en Jo VANDERCAPPELLEN;
• 6 leden stemmen tegen de goedkeuring van dit amendement, nl. Hannah BILLEN,
Sven LUYCK, Carine MEYERS, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en Piet
WIJGAERTS;
Gaat over tot stemming over het 3e amendement, nl. “pleegkinderen krijgen 50%
korting”
• 2 leden stemmen voor de goedkeuring van dit amendement, nl. Magda HANSSEN
en Jo VANDERCAPPELLEN;

•

6 leden stemmen tegen de goedkeuring van dit amendement, nl. Hannah BILLEN,
Sven LUYCK, Carine MEYERS, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en Piet
WIJGAERTS;

Gaat over tot stemming over de aanvaarding van het nieuwe huishoudelijke reglement:
• 6 leden stemmen voor goedkeuring, nl. Hannah BILLEN, Sven LUYCK, Carine
MEYERS, 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 huishoudelijke reglement voor de buitenschoolse kinderopvang wordt
goedgekeurd.
Art. 2
Het reglement gaat in voege op het moment van ingebruikname van het nieuwe
softwareprogramma waardoor ouders zich elektronisch kunnen inschrijven:
• op 01.09.2014 voor de “testgroep” (ouders/kinderen van het Schommelbootje)
• op 01.12.2014 voor iedereen.
Art. 3
Tijdens de testperiode zal er door de coördinator van de kinderopvang flexibel worden
omgesprongen met het nieuwe reglement.
Art 4.
De nieuwe tarieven worden toegepast vanaf 1 december 2014.
Art. 5
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

Startdatum Lokaal Loket Kinderopvang en kinderopvangzoeker
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat met vzw De Bambi’s en zelfstandige onthaalouder mevrouw Gheysens
overeengekomen werd om de kinderopvangzoeker te implementeren in Alken per
15.09.2014;
Gelet op het voorstel om op deze datum ook van start te gaan met het Lokaal Loket
Kinderopvang.
Overwegende dat deze startdatum werd voorgelegd aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang op 14.05.2014;
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
OCMW Alken zal vanaf 15.09.2014 fungeren als Lokaal Loket Kinderopvang. Vanaf deze
datum zal ook de kinderopvangzoeker worden geïntroduceerd.
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

Overheveling technisch personeel van OCMW naar gemeente

De voorzitter stelt dat dit punt eigenlijk ter mededeling op de OCMW-raad staat. Er zullen
op gemeenteniveau een aantal functies vacant worden verklaard. Onze technische
medewerkers zullen via externe personeelsmobiliteit kunnen deelnemen aan de
selectieproeven, waarna ze hun ontslag op het OCMW zullen indienen. Mevrouw Hanssen
stelt dat de personeelsleden indertijd in dienst gehouden werden op het OCMW omdat dit
noodzakelijk was voor de Sociale Maribel-subsidies + voor het dienstenchequebedrijf. Dit
zou nu niet meer nodig zijn.
Ze stelt tevens dat men goed moet beseffen dat er nu definitief geen klusjes meer
kunnen uitgevoerd worden aan huis bij bejaarden. Dit lijkt niet meer nodig daar er
gewerkt wordt via Team.
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24 april 2014 houdende overheveling van de
technische medewerkers van OCMW naar gemeente;
Overwegende dat er 3 personeelsleden van de technische dienst van het OCMW al jaren
hun werkplaats bij het gemeentebestuur en het bestuur deze toestand wenst te
regulariseren;
Overwegende dat deze . drie personeelsleden, na een procedure van externe
personeelsmobiliteit, aangesteld en tewerkgesteld zouden worden bij het
gemeentebestuur. Het betreft volgende personeelsleden met tewerkstellingsbreuk:
• Toezichter C4-C5 (38/38)
• Technisch medewerker D1-D3 (38/38)
• Technisch medewerker D1-D3 (19/38)
Overwegende dat ontslag (bij OCMW) en aanstelling (bij gemeente) van deze
personeelsleden komen nog aan bod in een volgende raad.
Gelet op het protocol van niet-akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd.
16.04.2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT
Art. 1
De raad neemt kennis van de mogelijke overstap van 3 technische medewerkers van het
OCMW naar de gemeente.
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.
De burgemeester verlaat de zitting na de behandeling van dit punt.
06

Principiële beslissing tot invoering elektronische maaltijdcheques
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat het gemeentebestuur de procedure voor de toekenning van
elektronische maaltijdcheques aan het gemeente- en OCMW personeel op te starten.
Gelet op de intentie om zo vlug als mogelijk over te gaan tot de uitreiking van
elektronische maaltijdcheques;
Overwegende dat aan alle personeelsleden van gemeente en OCMW dan een speciale
betaalkaart ter beschikking gesteld worden waarop de waarde van de maaltijdcheques
maandelijks gestort wordt;
Gelet op het protocol van akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd.
16.04.2014;
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 raad is principieel akkoord om elektronische maaltijdcheques in te voeren. Gemeente
Alken zal hiertoe een overheidsopdracht uitschrijven.
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.
07

Aanduiden vertegenwoordiger AV Cipal 13.06.2014 + goedkeuring
agendapunten
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(hierna kortweg “DIS”);
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL
(hierna kortweg “CIPAL”);
Gelet op de statuten van CIPAL;
Gelet op de oproepingsbrief van 25 april 2014 tot de algemene vergadering van CIPAL
van 13 juni 2014;

Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 29 april 2013, waaronder de toelichtende
nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden;
Overwegende dat er niemand kandidaat is;
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
Er wordt niemand aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene
vergadering van CIPAL dd. 13 juni 2014.
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

Algemene vergadering Ethias dd. 23.06.2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de oproepingsbrief van 30 april 2014 tot de algemene vergadering van Ethias
Gemeen Recht op van 23 juni 2014 om 10u in Gent;
Gelet op de volgende agenda:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 en bestemming
van het resultaat
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
6. mandaat van commissaris.
Overwegende dat het OCMW zich overeenkomstig artikel 6 van de statuten kan laten
vertegenwoordigen door een personeelslid of een lid van de bestuursorganen;
Overwegende dat er niemand kandidaat is om het OCMW op deze vergadering te
vertegenwoordigen;
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
Er wordt niemand aangeduid om te fungeren als vertegenwoordiger van het OCMW van
Alken op de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht op 23 juni 2014.
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

Algemene vergadering VVSG dd. 12.06.2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het feit dat het OCMW lid is van de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten;
Gelet op de statuten van de VVSG;
Gelet op de oproepingsbrief van 9 mei 2014 tot de algemene vergadering van de VVSG
van 12 juni 2014 om 9u30 in Hasselt;
Overwegende dat het OCMW overeenkomstig de statutaire bepalingen een
volmachthouder kan aanduiden voor deze algemene vergadering;
Gelet op de kandidatuur van de heer Sclep;
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 heer Jo Sclep wordt aangewezen als vertegenwoordiger van het OCMW voor de
algemene vergadering van de VVSG, afdeling OCMW’s van 12 juni 2014.
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.
10

Goedkeuring bestek kitchenette BKO Centrum
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“levering en plaatsing kitchenette”;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• Aldeko-Dekoning, Leemkuilstraat 20, 3570 Alken
• Demo keukens, Kozenstraat 76, 3512 Stevoort
• Dovy Keukens, Genkersteenweg 297, 3500 Hasselt
• Grammen Lux, Luikersteenweg 181, 3800 St-Truiden
• Keukens Jongen, Schurhovenveld 4232, 3800 Sint-Truiden
• Plevoets Carlo, Schurhovenveld 2407, 3800 Sint-Truiden
• Reekmans Patrick, Valstraat 16, 3570 Alken

•

Sleurs & Vangompel, Kaulillerweg 39, 3950 Bocholt

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 en
plaatsing kitchenette” 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

Toewijzing ontwerp/opmaak en levering programmabrochure De
Kouter
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de opmaak, druk en levering van de
programabrochure voor de Kouter in raadszitting van 18 maart 2014;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 29.04.2014 waaruit blijkt
dat er 10 inschrijvers zijn voor deze opdracht, nl.
• Baillien-Maris uit Hasselt
• De Press uit Laakdal
• E-Go Consulting uit Alken
• Foliegrafie uit Kessel-Lo
• Fris-co uit Kortessem
• Impuls bvba uit Genk
• Leën NV uit Hasselt
• Montana bvba uit Balen
• Moons uit Hasselt
• Profeeling bvba uit Beringen
Overwegende dat de firma De Press uit Laakdal de goedkoopste aanbieder is;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor “maco glanzend 135 gr.”;

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 opmaak en levering van de programmabrochure voor De Kouter wordt toegewezen
aan de firma De Press drukkerij, Nikelaan 17, 2430 Laakdal tegen de prijs van €980 per
programmaboekje.
Art. 2
Er wordt geopteerd voor papier maco glanzend 135 gram.
Art. 3
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 (één) jaar.
Deze termijn kan onder dezelfde voorwaarden als vermeld in onderhavig bestek,
maximaal 2 maal stilzwijgend verlengd worden telkens voor een periode van 1 (één)jaar.
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.
12

Goedkeuring nieuwe overeenkomst met het CAD
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de brief van het Limburgs Steunpunt OCMW’s dd. 09.04.2014 betreffende de
nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met CAD Limburg vanaf 01.01.2015;
Overwegende dat het Vast Bureau van het LSO tezamen met de werkgroep sociale
dienstverlening werk gemaakt heeft van een eenduidige en duidelijke overeenkomst;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
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 nieuwe overeenkomst met het CAD wordt goedgekeurd.
Art. 2
De overeenkomst gaat in op 01.01.2015.
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.
13

Bijdrage opvoedingswinkel Haspengouw
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat we op 6 mei 2014 een mail ontvingen van de opvoedingswinkel om
tegen 31 mei 2014 een standpunt in te nemen. Momenteel draagt gemeente Alken
€1000 bij tot de opvoedingswinkel Haspengouw. Vanaf 2014 wil men echter uniformiteit
en bedraagt de bijdrage minimaal €2.000. Voor dit bedrag krijgt men 2u per week
opvoedingsondersteuning;
Daar de gemeente Alken de facto participeert, staat dit punt ter mededeling op de
agenda;
Gelet op het voorstel om in deze wel te adviseren dat de opvoedingsondersteuning van
2u per week effectief wordt ingevuld per 01.01.2014 (d.m.v. opvoedingsprojecten,
vormingen e.d.);
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 OCMW adviseert dat de gemeente per 01.01.2014 participeert in de
opvoedingswinkel en hiervoor een bijdrage betaalt van €2.000. De
opvoedingsondersteuning van 2u per week zou wel moeten ingevuld worden per
01.01.2014.
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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Bepaling leefgeld bewoners LOI
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Daar Sint-Vincentius momenteel meer voedselpakketten bedeelt dan men aankan, werd
er aan het OCMW gevraagd om een oplossing te zoeken voor dit probleem;
Gelet op het voorstel om vanaf de maand juni geen voedselpakketten meer te laten
bedelen aan bewoners van het LOI waardoor Sint-Vincentius dan nog maar een 45 à 50
pakketten moet bedelen, wat een buffer creëert voor bijkomende pakketten in de
komende jaren;
Gelet op het voorstel om ter compenatie van het wegvallen van het voedselpakket voor
de LOI-bewoners hun wekelijks leefgeld te verhogen met €5 per gezin;
Gelet op de nieuwe voorsteltarieven;
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 juni 2014 worden volgende wekelijkse leefgeldbedragen uitgekeerd aan de
bewoners van het LOI:
Categorie
Kind tot 3 jaar
Kind van 3 jaar tot 11 jaar
Kind van 12 jaar tot 17 jaar
Volwassene/NBMV
Andere volwassene in gezin

Extra voor éénoudergezin

Leefgeld/week
€30
€20
€20
€65
€60 huidige
gezinnen
€49 nieuwe
gezinnen
€35 huidige
gezinnen
€10 nieuwe
gezinnen

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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Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid
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 informatieveiligheidsbeleid moet ontwikkeld worden;
Gelet op de nota die 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 nota betreffende informatieveiligheidsbeleid 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.
16

Goedkeuring bestek landmeter gemeente en OCMW
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;

Overwegende dat het gemeentebestuur wenst over te gaan tot het aanstellen van een
landmeter voor het uitvoeren van opmetingen, de opmaak van opmetingsplannen en
de naleving van de nieuwe prekadastratieverplichtingen (zoals bepaald in het KB en
MB van 18/11/2013 betreffende de bijkomende identificatie voor nieuwe kadastrale
percelen) voor de gemeente en het OCMW;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen landmeter” een bijzonder
bestek met nr. 2014/049 werd opgesteld door de juridische dienst van de gemeente ;
Overwegende dat de raming van deze opdracht niet op voorhand kan vastgesteld
worden omdat deze sterk afhankelijk is van de aard van de opmetingen: de prijs
bestaat uit een algemene kost en bijkomende correctiefactoren;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze
opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (raamcontract);
Overwegende dat de opdracht afgesloten zal worden voor de duur van één (1) jaar. Na
deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens met een periode van
één jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief door de opzeggende partij drie
maanden voor de vervaldag van de overeenkomst. De opdracht kan maximaal 2 maal
verlengd worden met telkens een periode van 1 jaar;
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 landmeters aan te schrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appeltans Hendrik, Hasselt
Biejen Luc, Kortessem
Cleuren Bart, Hasselt
Geotec, Bilzen
Grosemans Koen, Vliermaalroot
Notermans Marc, Hoepertingen
Palmans Robert, Tongeren
Punie Krist, Hoeselt
Theuwis Tom, Kortessem
Trippas Jas, 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 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
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 “Aanstellen
landmeter” wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming van deze opdracht kan niet op voorhand vastgesteld
worden omdat deze sterk afhankelijk is van de aard van de opmetingen: de prijs bestaat
uit een algemene kost en bijkomende correctiefactoren.
Art. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking (raamcontract).
Art. 3
De overeenkomst zal afgesloten worden voor de duur van één (1) jaar. Na deze periode
wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens met een periode van één jaar,
behoudens opzegging per aangetekende brief door de opzeggende partij drie maanden
voor de vervaldag van de overeenkomst. De opdracht kan maximaal 2 maal verlengd
worden met telkens een periode van 1 jaar.
Art. 4
Het gaat over een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en minimaal zullen
de hogervermelde firma’s worden aangeschreven:
Art. 5
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 van de lijst van betaalbaarstellingen

De raad neemt kennis van de lijst met betaalbaarstellingen:
• 2013: van documentnr. 5107 tot 5147
• 2014: van documentnr. 892 tot 1207
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Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maand april 2014
Cijfers voor de maand april 2014

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Maaltijden
*) aantal personen
*) aantal maaltijden
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum

Maand
357
1018

Vorig jaar
525
978

1375

1503

2
47

4
109

211
49

201
58

Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

34
Maand
15
14.150,00

Vorig jaar
20
14.551,01

Maand

Vorige maand

113
4.448,00 €

112
4.336,00 €

18
912,00 €

18
1.012,00 €

Einde maand
4
3
4
5
12

Einde vorige
maand
4
3
4
2
10

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage

Maand
23
3885,62

Vorige maand
21
4.119,05 €

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

Aantal
kinderen
348
175
70
93

Aantal gezinnen
230
112
53
74

*) Ouderbijdrage

17.232,79 €

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
6522
1367
635
417
8941

Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal
kinderen
320
164
76
63

Aantal gezinnen
209
99
58
55

Aantal
kinduren
6329
1389
726
325
8769

*) Ouderbijdrage

14.913,11 €

