Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 24 juni
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

Vaststelling dienstjaarrekening 2013
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de jaarrekening 2013 die op 6 juni 2013 werd bezorgd aan de raadsleden;
Gelet op de geconsolideerde balans en de balansen per activiteitencentrum;
Overwegende dat de geconsolideerde balans (actief en passief) 1.435.396,92 euro
bedraagt;
Gelet op het geconsolideerde resultaat van -1.257.105,56 euro;
Gelet op volgende resultaten per activiteitencentrum:
•
Algemene administratie 100:
•

Maatschappelijke dienstverlening 832:









Sociale dienst 832/10:
Lokaal Opvanginitiatief 832/20:
Financiële steun vreemdelingen 832/30:
Bejaardenwoningen 832/40:
Klusjesdienst 832/50:
Poetsdienst 832/70:
Dienstenchequebedrijf 832/80:
Administratie sociale dienst 832/99

-382.875,12
-629.571,84
-69.265,63
-1.719, 55
-54.604,09
10.625,32
-117.033,26
-118.354,68
-43.185,73
-236.034,22

•

Dienstencentrum 8342:

-55.432,15

•

Buitenschoolse kinderopvang 8442/99:

-147.493,36

•

Kinderdagverblijf 8442/01:

-41.733,09;

Gelet op de omzendbrief van Fedasil dd. 12.01.2010 houdende bestemming van de
“overschotten” die gerealiseerd worden in de activiteitencentra “lokale
opvanginitiatieven”;

Overwegende dat er cfr. hogervermelde omzendbrief een overboeking geschiedde van
8.344,00 euro van het activiteitencentrum 832/20 naar een 1770-rekening;
Gelet op de gemeentelijke bijdrage voor 2013, zijnde 1.188.881,00 euro;
Overwegende dat het saldo van de gemeentelijke bijdrage is afgenomen met 31.518
euro, waardoor het saldo van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
op 196.731,00 euro wordt gebracht;
Gelet op de mondelinge toelichting door de financieel beheerder, mevrouw Anja Stulens;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, zoals gewijzigd bij latere besluiten;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
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 jaarrekening 2013, opgemaakt door de financieel beheerder van het OCMW, mevrouw
Anja Stulens, wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Art. 2
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s wordt deze beslissing en de dienstjaarrekening overgemaakt aan het College
van Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
03

Jaarverslag 2013

De raad neemt kennis van de jaarverslagen van de verschillende klantendiensten.
04

Toewijzing levering drukwerk
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met
als voorwerp “levering drukwerk” in zitting van 18 maart 2014;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 29.04.2014 waaruit blijkt
dat er 5 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.:
• De Press drukkerij, Nikelaan 17, 2430 Laakdal
• Enveloppen De Vroede bvba, Laurys Gewatstraat 73a, 2560 Nijlen
• Leen NV, Sasstraat 4, 3500 Hasselt
• Profeeling, Industriezone Zuid, Lochtemanweg 38, 3580 Beringen

•

Vandendriessche bvba, Kardinaal Mercierstraat 15, 8000 Brugge;

Overwegende dat er geopteerd wordt voor de goedkoopste inschrijvers, nl.:
• Perceel 1: drukkerij Vandendriessche
• Percelen 2 t.e.m. 4: Profeeling;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor de “kleurenversie” omwille van:
• de herkenbaarheid van het OCMW (Vlaamse OCMW-logo)
• relatief beperkte prijsverschil
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
Hogervermelde percelen worden conform de ingediende offertes toegewezen aan:
• perceel 1 (briefomslagen): Vandendriessche bvba, Kardinaal Mercierstraat 15,
8000 Brugge
• perceel 2 (briefpapier met logo): Profeeling, Industriezone Zuid, Lochtemanweg
38, 3580 Beringen
• perceel 3 (correspondentiekaartjes): Profeeling, Industriezone Zuid,
Lochtemanweg 38, 3580 Beringen
• perceel 4 (naamkaartjes): Profeeling, Industriezone Zuid, Lochtemanweg 38,
3580 Beringen
•
Art. 2
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar. Deze termijn kan onder
dezelfde voorwaarden als vermeld in hogervemeld bestek, maximaal 2 maal stilzwijgend
verlengd worden telkens voor een periode van 1 jaar.
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.
05

Toewijzing levering voeding
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met
als voorwerp “levering voeding” in zitting van 22 april 2014;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 20.05.2014 waaruit blijkt
dat er 2 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.:
• Melaer, O.L.Vrouwstraat 133, 3570 Alken
• Solucious, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Overwegende dat geen enkele firma een globaal kortingspercentage indiende;
Overwegende dat de firma Melaer de goedkoopste aanbieder was als men abstractie
maakt van de koeken en de wafels;
Overwegende dat de firma Melaer ook goedkopere koeken kan aanbieden, nl. wafels voor
€ 18,72, koeken met chocolade voor €11,76 en droge koeken voor €3,20;

Overwegende dat er al jaren wordt samengewerkt met Melaer en dat de winkel in Alken
gelegen is;
Gelet op de gratis levering van de firma Melaer;
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 firma Melaer bvba, O-L-Vrouwstraat 133, 3570 Alken wordt per 1 juli 2014 aangesteld
als leverancier van voedingswaren tegen de prijzen die opgegeven zijn in de offerte.
Art. 2
De overheidsopdracht heeft een looptijd van 1 jaar. Ze kan maximaal tweemaal met een
jaar verlengd worden. Er is een proefperiode van 3 maanden.
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

Huurschade Steenweg 113/1

In deze wordt er aangestipt er dat er in de toekomst bij verbouwingen een schriftelijke
toelating zal gevraagd worden van de eigenaar (toelating om het te laten staan +
eigenaar niet vergoeden op einde van huurperiode)
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het schrijven van de heer Maxime Pels waarin hij de huurschade voor de woning
gelegen te Steenweg 113/1 raamt op €5.135,00;
Overwegende dat ons centrum dit pand reeds sedert 01/04/1997 huurt. De woning heeft
in die 17 jaar dienst gedaan als particuliere woning, transitwoning voor asielzoekers en
LOI woning voor NBMV;
Gelet
-

op het overzicht van de uit te voeren werken:
Afbraak gyprocmuren
Herstellen keukentablet
Herstellen achterdeur
Herstellen binnendeuren en afkasting
Verfwerken
Plaatsen nieuwe cilindersloten;

Overwegende dat hij van ons centrum een bijdrage vraagt van €3.000,00 (verminderd
met de reeds gestorte huurwaarborg);
Gelet op het huurcontract dat stipuleert dat we het goed in zijn originele staat moeten
herstellen;
Gelet op het feit dat een gerechtelijke procedure best vermeden wordt;

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 gaat akkoord om de gevraagde huurschade voor de woning te Steenweg
113/1 ten bedrage van €3.000,00 te vergoeden aan de heer Maxime Pels.
Art. 2
De huurwaarborg wordt vervolgens overgemaakt aan ons centrum.
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

Aankoop meubilair voor terras Kouter
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de aankoop van terrasmeubilair voor dienstencentrum De Kouter
opgenomen is in het budget 2014;
Gelet op de prijsvergelijking en het voorstel om 2 kunststof tafels Ares en 8
kunststofstoelen Diva aan te kopen bij de firma Overstock, Genkersteenweg 139, 3500
Hasselt tegen de prijs van €807,63;
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 worden 2 kunststof tafels Ares en 8 kunststofstoelen Diva aangekocht bij de firma
Overstock, Genkersteenweg 139, 3500 Hasselt tegen de prijs van €807,63
Art. 2
Dit bedrag wordt ingebracht in het actieplan “het dienstencentrum maken tot een gezellig
huis waar men geïnformeerd kan worden over de gemeentelijke diensten, zorg en vrije
tijd in de brede zin” en meerbepaald in de actie “het dienstencentrum opfleuren en
gezelliger maken”.
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.
08

Aankoop zetels voor zithoek Kouter
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;

Overwegende dat de aankoop van zetels voor de zithoek in dienstencentrum De Kouter
opgenomen is in het budget 2014;
Gelet op de prijsvergelijking en het voorstel om 4 zetels (fauteuil type “Seron”) aan te
kopen bij de firma Prenuptia, Hasseltweg 260, 3600 Genk tegen de prijs van €1.196,00;
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 worden 4 zetels (fauteuil type “Seron”) aangekocht bij de firma Prenuptia, Hasseltweg
260, 3600 Genk tegen de prijs van €1.196,00
Art. 2
Dit bedrag wordt ingebracht in het actieplan “het dienstencentrum maken tot een gezellig
huis waar men geïnformeerd kan worden over de gemeentelijke diensten, zorg en vrije
tijd in de brede zin” en meerbepaald in de actie “het dienstencentrum opfleuren en
gezelliger maken”.
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.
09

Renovatiekosten Stationsstraat 135
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum het voormalige Geleeg te Stationsstraat 135 huurt van de
heer en mevrouw Swartelé-Ory en hiervoor een huurprijs betalen van €1.700/maand;
Overwegende dat één van de gebouwen op deze locatie (woning op de
benedenverdieping, bedoeld voor de opvang van 2 minderjarige asielzoekers) grondig
gerenoveerd werd en de materiaalkosten werden betaald door het OCMW;
Overwegende dat ons centrum ter compensatie van de materiaalkostprijs van €5000 van
de eerste fase van de renovatie (tot 01/2014) gedurende 10 maanden €500 minder huur
dient te betalen aan de heer en mevrouw Swartelé-Ory;
Gelet op het feit dat de renovatiewerken in juni 2014 beëindigd zijn (woning bedoeld
voor de opvang van 2 minderjarige asielzoekers);
Overwegende dat de materiaalkostprijs van de 2e fase (januari-mei 2014) opnieuw
€5.000 bedraagt;
Gelet op het voorstel om weerom gedurende 10 maanden de huurprijs te verminderen
met €500 (vanaf december 2014, na afloop van de eerste schijf “korting”);
Overwegende dat ons centrum er zich vervolgens toe verbindt om voor maximaal €2.500
bij te dragen in de kosten van de nieuwe CV-installatie bij voorlegging van de factuur
door de heer en mevrouw Swartelé-Ory;

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 periode december 2014-september 2015 zal ons centrum €500,00 per maand
minder huur (€1.200,00 i.p.v. €1.700,00) betalen aan de heer en mevrouw Frans
Swartelé-Ory voor het pand gelegen te Stationsstraat 135, 3570 Alken.
Art. 2
Het betreft een compensatie voor het dragen van de kosten t.e.m. juni 2014 van de
werken in de studio op de gelijkvloerse verdieping.
Art. 3
Ons centrum verbindt er zich vervolgens toe om voor maximaal €2.500 bij te dragen in
de kosten van de nieuwe CV-installatie bij voorlegging van de factuur door de heer en
mevrouw Swartelé-Ory.
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.
10

Goedkeuring bestek “elektronische maaltijdcheques”
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek 2014/060 voor de overheidsopdracht voor diensten met als
voorwerp “aanmaken elektronische maaltijdcheques”;
Overwegende dat de papieren maaltijdcheques nog gebruikt mogen worden tot december
2015 en vanaf 2016 ongeldig worden;
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;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;:
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren;
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 diensten met als voorwerp “aanmaken
elektronische maaltijdcheques” wordt goedgekeurd.
Art. 2
Gemeente Alken zal optreden als opdrachtgevend bestuur en zal instaan voor de gunning
van de opdracht.
Art. 3
De overheidsopdracht heeft een looptijd van 1 jaar. Deze termijn kan maximaal 3x
stilzwijgend verlengd worden met een periode van 1 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.
11

Standpuntbepaling toetreding opvoedingswinkel en 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 in zitting van 18 maart 2014 volgende beslissing genomen werd
betreffende de conceptnota “Huis van het Kind”: 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;
Gelet op het standpunt van gemeente Alken in zitting van het College van Burgemeester
en Schepenen dd. 18 juni 2014;
Overwegende dat de samenwerking met opvoedingswinkel Haspengouw niet gewoon kan
verder gezet worden daar er een substantieel hogere bijdrage gevraagd wordt dan in
2014;
Overwegende dat het niet duidelijk is welke bijkomende dienstverlening er tegenover de
substantieel hogere financiering staat;
Gelet op de positieve contacten met de opvoedingswinkel Hasselt (zie verslag
vergadering dd. 06.06.2014) en het feit dat er geen koppeling wordt gemaakt tussen
opvoedingswinkel en Huis van het Kind;
Overwegende dat er subsidies kunnen aangevraagd worden voor de oprichting van een
Huis van het Kind in eigen beheer;

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 is principieel akkoord om aan te sluiten bij de opvoedingswinkel Hasselt en
zet daartoe verdere stappen.
Art. 2
Voorzitter en secretaris worden gemachtigd om subsidies aan te vragen voor de
oprichting van een Huis van het Kind in eigen beheer. Er wordt hierover per mail
gecommuniceerd naar de raadsleden.
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.
12

Aanpassing reglement kinderarmoede

De raadsleden vragen in deze aandacht voor het tijdig aankopen van de
schoolstartpakket. Deze bekommernis zal worden doorgegeven aan de sociale dienst.
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het jaarlijks terugkerende besluit betreffende het subsidiesysteem voor de
bestrijding van armoede bij kinderen van gebruikers van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat ons centrum in 2011 een algemeen reglement dienaangaande heeft
goedgekeurd;
Gelet op het voorstel tot toevoeging van artikel 3 §3 en §4;
Gelet op het voorgestelde ontwerp dat werd meegezonden met de dagorde;
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 voert een toelage in voor kinderen van leefloners, kinderen van personen
met steun equivalent leefloon, kinderen van personen die een financiële steun
ontvangen, kinderen van personen die in budgetbegeleiding of budgetbeheer zijn bij ons
centrum en kinderen van personen die een voedselpakket van Sint-Vincentius ontvangen
(op doorverwijzing van het OCMW).
Art. 2
Ieder lid van het gezin ontvangt voor de periode 1 januari tot en met 31 december van
het lopende jaar een maximaal bedrag van € 60,00 tot uitputting van de ons toegekende
som.

Art. 3
§1. De volledige of gedeeltelijke financiering van volgende activiteiten worden in
aanmerking genomen:
• maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale
programma's:
o opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van
het kind
o participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de
ontwikkeling van het kind centraal staan
• maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;
• maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning
voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;
• maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;
• steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.
§2. De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van
gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen worden in aanmerking
genomen. Hiermee worden de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de
sociale integratie van kansarme kinderen bedoeld.
§3. De gedeeltelijke financiering (90%) van de facturen van ‘Thuiscompagnie’, worden in
aanmerking genomen. Via een individueel dossier, behandeld op het BCSD, wordt
bepaald of een gezin in aanmerking komt voor de begeleiding en voor welke periode de
tussenkomst wordt toegekend.
§4. In het kader van kleuterparticipatie wordt er aan de 2-jarigen van de doelgroep een
school-startpakket aangeboden. Het pakket bevat een boekentasje, brooddoos, drinkbus
en een voorleesboekje over de eerste schooldag. De ouders ontvangen informatie over
de kleuterschool en de schooltoelage.
Art. 4.
Er kan enkel worden uitbetaald op basis van een factuur of een betalingsbewijs.
Art. 5
Het BCSD kan op gemotiveerde wijze en op verzoek van de bevoegde maatschappelijk
werker afwijken van artikel 1 van dit besluit en beslissen om een toelage toe te kennen
aan een behoeftige die niet behoort tot de categorieën bepaald in artikel 1
Art. 6
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

Wijziging opnamereglement woon- en zorgcentrum Cecilia

De raadsleden vragen in deze een schriftelijk akkoord van het rusthuis m.b.t. dit nieuwe
opnamereglement. Eerder zullen er door ons centrum geen stappen gezet worden. In
deze wordt er ook gemeld dat er de raad van augustus een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst zal worden voorgelegd aan de OCMW-raad.
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het voorstel om vanaf december 2014 de opname in het woon- en zorgcentrum
Cecilia op basis van de (zorg)behoevendheid te laten geschieden;

Gelet op de bepalingen betreffende opname in een serviceflat, voorrang voor Alkenaren
en personeelsleden van het woon- en zorgcentrum;
Overwegende dat er een opnamecommissie zou worden opgericht;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst met het woon- en zorgcentrum nog
dient aangepast te worden in raadszitting van augustus 2014;
Gelet op het voorgestelde tijdspad;
Overwegende dat er aan het woon- en zorgcentrum een formele bevestiging wordt
gevraagd alvorens te communiceren omtrent deze gewijzigde opnameprocedure;
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
In afwachting van goedkeuring van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal ons
centrum aan het woon- en zorgcentrum Cecilia een formele bevestiging vragen over de
instemming met de gewijzigde opnameprocedure.
Art. 2
Vanaf december 2014 zal de opname in het woon- en zorgcentrum Cecilia op basis van
de (zorg)behoevendheid te laten geschieden op basis van volgende criteria:
Scoren van zorgbehoevendheid
•
•
•
•
•

profiel score 0
A profiel score 1
B score 3
C score 4
Bij dementie wordt score D profiel toegevoegd: 2

Verder zal aan de Katz score een uitbreiding gevoegd worden:
Is er een diagnose van dementie vastgesteld (attest)
Aparte oplijsting van medische problemen door de huisarts
Sociaal verslag
Uitbreiding sociaal onderzoek met situatieschets mantelzorgtoelage: verdeling en
aard van de mantelzorg(ers): 0 1 2 (intensief - soms – geen mantelzorgers)
Bevraging draagkracht /psychisch welbevinden van de mantelzorger: score 0 1 2
Els informeert om vragenlijst psychisch welbevinden mantelzorger.
Gebruik thuisdiensten: scoren per dienst 0 neen/1 ja
(thuisverpleging, poetsdienst, gezinszorg, dagopvang, dienstencentrum,
maaltijden, ea)
Gesprek sociaal verslag: zoveel mogelijk samen met de bejaarde
Art. 3
In afwijking van het voorgaande zal het nog steeds mogelijk zijn om op expliciete vraag
van het woon- en zorgcentrum af te wijken van de opname op basis van
zorgbehoevendheid en toch te opteren voor een A- of O- profiel met de hoogste score
indien deze opname gewenst is voor de bejaarde én nodig is voor het rusthuis om de
afdeling te ontlasten
Art. 4.

Er wordt nog steeds voorrang gegeven aan naaste familieleden van rusthuispersoneel en
aan Alkenaren. Alkenaar is iedere persoon
- die minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot opname
ingeschreven was in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente Alken OF
- die de laatste 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot opname
minstens 5 jaar ingeschreven was in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente Alken OF
- iedere persoon die minstens 40 jaar ingeschreven was in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Alken.
Art. 5
Voor opname in de serviceflats blijft een chronologische lijst behouden. Bewoners van de
serviceflats krijgen geen voorrang bij opname in het woon- en zorgcentrum en moeten
hetzelfde traject doorlopen als hierboven omschreven.
Art. 6
De opnamecommissie zou bestaan uit Sigrid Sauwens, Jill Bamps en Els Dethier.
Art. 7
Volgende tijdslijn wordt gehanteerd bij een akkoord van het woon- en zorgcentrum:
•

juli 2014:
- Er worden geen nieuwe aanvragen meer behandeld. Er wordt kandidaatbewoners gevraagd om in september 2014 terug contact op te nemen.
- Opsplitsing wachtlijst RH en SF
- tekst voor informatieblad gemeente opmaken
- Katz score en sociaal verslag aanpassen

-

augustus 2014:
- Kennisgeving per brief over nieuwe werkwijze opnamecommissie: kandidaten
wachtlijst en huisartsen.
Bijlage brief: Verklaring of opname aanvraag dringend is of niet. Op basis hiervan
zal er al dan niet een huisbezoek gepland worden.
- Melden dat kandidaten RH vanaf oktober 2014 – indien men een dringende
opname wenst- een nieuwe katz scoren moeten indienen en een afspraak moet
maken voor een sociaal onderzoek.
- huidige wachtlijst blijft in gebruik tot 12/2014

-

september 2014:
- Infosessies over de nieuwe werkwijze voor kandidaat bewoners en hun familie,
huisartsen, POP Borgloon (SIT), SD ziekenhuizen.
Geplande data voor kandidaat bewoners: maandag 8/9 en woensdag 17/9 om
19u in het rusthuis
- Els Dethier informeert bij Dr Alberts voor overlegmoment op huisartsenkring

-

oktober en november 2014:
- kandidaten huidige wachtlijst die niet reageerden op brief of infomoment
contacteren.
- Start inschrijving en sociaal onderzoek voor een dringende opname december
2014.

Nieuwe katz score en nieuw sociaal onderzoek (huisbezoek).
-

november 2014:
- eerste opnamecommissie: Enkel de zorgbehoevende, dringende opnames
worden op de wachtlijst geplaatst:
- datum opnamecommissie 24/11/2014 om 9.30u
- Maandelijkse opnamecommissie
- de niet weerhouden aanvragen wordt gevraagd om bij wijziging in de situatie
contact op te nemen met het rusthuis om nieuwe katz score en sociaal verslag
opmaken.

-

december 2014:
toepassing rusthuisopnames op basis van zorgbehoefte, met de nieuwe wachtlijst.

Art. 8
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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Opzegging contract Mensura Prevent en Mensura Absenteïsme
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het voorstel om het contract bij Mensura Prevent en Mensura Absenteïsme op te
zeggen tegen 1 januari 2015;
Overwegende dat er in het najaar samen met gemeente Alken een nieuwe
overheidsopdracht zal worden uitgeschreven;
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 contracten met Mensura Prevent en Mensura Absenteïsme worden opgezegd tegen 1
januari 2015.
Art. 2
In het najaar zal er samen met het gemeentebestuur van Alken een overheidsopdracht
worden uitgeschreven voor de luiken preventie en absenteïsme.
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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Voetverzorging in De Kouter

Over de punten 15 en 16 ontspint zich een discussie tussen mevrouw Hansen en de heer
Frank Vroonen betreffende het al dan niet voorleggen van deze beide beslissingen aan de
seniorenraad, adviesraad voor personen met een beperking, Lokaal Overleg
Kinderopvang en de onderwijsraad. Volgens mevrouw Hanssen betreft het hier extra
diensten en dient dit te gebeuren. De heer Vroonen stelt dat men bezwaarlijk iedere
nieuwe activiteit kan voorleggen aan de diverse adviesraden.
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het voorstel om vanaf november 2014 iedere 1ste maandag van de maand,
tussen 13 uur en 15 uur, in dienstencentrum De Kouter voetverzorging aan te bieden;
Gelet op de voorgestelde doelgroep:
• Personen ouder dan 65 jaar
• Invaliden met een handicap van 66 procent
• Personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
Overwegende dat de klant 15 euro per voetverzorgingsbuurt rechtstreeks aan de
voetverzorgster betaalt;
Gelet op de ‘voetbonnen’ van het OCMW (4 keer 2,5 euro korting per jaar);
Gelet op het voorstel om de voetverzorging te laten uitvoeren door Linda Vandeborg;
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 vanaf november 2014 iedere 1ste maandag van de
maand, tussen 13 uur en 15 uur, in dienstencentrum De Kouter voetverzorging aan te
bieden aan volgende doelgroep:
• Personen ouder dan 65 jaar
• Invaliden met een handicap van 66 procent
• Personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
Art. 2
De voetverzorging gebeurt door mevrouw Linda Vandeborg.
Art. 3
De klant betaalt €15 aan de pedicure.
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.
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Dieetadvies in De Kouter
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het voorstel om vanaf november 2014 iedere 3de maandag van de maand,
tussen 13 uur en 15 uur, in dienstencentrum De Kouter voedingsadvies aan te bieden;
Gelet op de voorgestelde doelgroep:
• Personen ouder dan 65 jaar
• Invaliden met een handicap van 66 procent
• Personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
• (Ouders van) kinderen tot 12 jaar
Overwegende dat er in de komende weken nog contact opgenomen zal worden met de 3
actieve Alkense diëtisten en met het Wit-Gele Kruis. Er zal hun gevraagd worden om een
prijsvoorstel te doen voor dieetadvies gedurende 2u/week. Dit kan op termijn eventueel
nog worden uitgebreid naar 3u/week;
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 vanaf november 2014 iedere 3de maandag van de
maand, tussen 13 uur en 15 uur, in dienstencentrum De Kouter voedingsadvies aan te
bieden aan volgende doelgroep:
• Personen ouder dan 65 jaar
• Invaliden met een handicap van 66 procent
• Personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
• (Ouders van) kinderen tot 12 jaar
Art. 2
De aanstelling van een diëtist(e) en de prijsbepaling geschiedt in raadszitting van
augustus 2014.
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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Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maand mei 2014
Cijfers voor de maand mei 2014

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Maaltijden
*) aantal personen

Maand
236
950

Vorig jaar
413
910

1186

1323

0

3

*) 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
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
Buitenschoolse
kinderopvang
*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest
*) Basis
*) Ouderbijdrage

0

76

206
46
33

197
51

Maand
13
12.133,45

Vorig jaar
19
7.429,74

Maand

Vorige maand

114
4.011,00 €

113
4.448,00 €

18
1.062,00 €

18
912,00 €

Einde maand
4
3
2
7
13

Einde vorige
maand
4
3
4
5
12

Maand
22
3597,8

Vorige maand
23
3885,62

Aantal
kinderen
258
169
78
107

Aantal gezinnen
172
112
59
82

Aantal
kinduren
3751
2000
1097
760
7608

17.883,12 €
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal
kinderen
271
165
82
66

Aantal gezinnen
197
99
62
58

Aantal
kinduren
4243
2111
976
421
7751

*) Ouderbijdrage

14.660,96 €

18

Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen

De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen:
• 2013: van documentnr. 5147 tot 5152
• 2014: van documenntr. 1207 tot 1599

GESLOTEN GEDEELTE

Kennisname van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst dd. 24.06.2014

19

De raad neemt kennis van de beslissingen van het Bijzonder Comité dd. 24.06.2014.
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Kennisname secretarisbesluiten voor de periode 21.05.201424.06.2014

De raad neemt kennis van de secretarisbesluiten voor de periode 21.05.201424.06.2014:
•
•
•
•
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23.05.2014:
16.06.2014:
24.06.2014:
24.06.2014:

aanstelling Brenda Goorts
toekenning onbetaald verlof aan Sigrid Sauwens
onbetaald verlof Karin Helsen
einde arbeidsovereenkomst Annelien Jehoul (4/38)

Aanstelling begeleid(s)ter buitenschoolse kinderopvang in
weerwerkgesco-dienstverband voor de maand augustus 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in gesloten zitting;
Overwegende dat Kristien Leunen en Sanny Vangeel onbetaald verlof nemen in de maand
augustus 2014;
Gelet op het voorstel om hun te vervangen door Brenda Goorts die een 38/38 contract
krijgt voor de maand augustus 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
Brenda Goorts wordt aangesteld als begeleidster buitenschoolse kinderopvang voor de
periode 01.08.2014-31.08.2014 in 38/38 weerwerkgesco-dienstverband.
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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Vervanging Sigrid Sauwens wegens onbetaald verlof per 1 juli 2014
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in gesloten zitting;
Overwegende dat aan Sigrid Sauwens –maatschappelijk werker- werd onbetaald verlof
(7/38) toegekend voor de periode 01/07/2014 – 04/12/2014 ;
Overwegende dat ze momenteel wordt vervangen door Ellen Boussu en dit tot ieders
tevredenheid;
Gelet op het voorstel om deze vervanging verder te laten lopen;
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
Ellen Boussu wordt aangesteld als vervangster van Sigrid Sauwens tijdens haar
afwezigheid wegens onbetaald verlof vanaf 01.07.2014.
Art. 2
Ellen Boussu wordt tewerkgesteld in 7,6/38 contractueel dienstverband (B1-B3) tot de
terugkeer van de titularis en ten laatste t.e.m. 31.12.2014.
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.
Daar de dagorde hiermede uitgeput is, wordt de zitting voor gesloten
verklaard.
Jo Sclep
Secretaris

Frank Vroonen
Voorzitter

