19.08.2014
VERSLAG OCMW-RAAD 19 AUGUSTUS 2014
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven
Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts,
OCMW-raadsleden; Jo Sclep, secretaris;
Verontschuldigd: Jo Vandercappellen, OCMW-raadslid;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting
2. Vermindering gemeentelijke toelage door overheveling technisch personeel
naar de gemeente Alken
3. Goedkeuring budgetwijziging exploitatie
4. Annulering toepassing dagbedrag <3u kinderdagverblijf per 01.09.2014
5. Inschakelen gemachtigde opzichters in BKO
6. Toewijzing gehoorbescherming BKO centrum
7. Aanstellen landmeter gemeente en OCMW
8. Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maanden juni en juli 2014
9. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
10. Kennisname van de notulen van het BCSD
11. Kennisname van de secretarisbesluiten voor de periode 25.06.201418.08.2014
12. Invulling openstaande plaats begeleider BKO (19/38, weerwerkgesco)
13. Tijdelijke uitbreiding uren administratief medewerker kinderdagverblijf
(4/38)
14. Bijkomende uren begeleidster BKO (2/38)
15. Uren poetsen kinderdagverblijf (3/38)
16. Aanstelling technisch medewerker (SINE/19/38)
17. Huurcontract transitwoning Stationsstraat 135
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

OPENBAAR GEDEELTE
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Vermindering gemeentelijke toelage door overheveling technisch personeel naar de
gemeente Alken
De raad
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de OCMW-raad in raadszitting van 20 mei 2014 kennis nam
van de mogelijke overstap van 3 technische medewerkers van het OCMW naar
de gemeente. Deze overheveling kwam op de gemeenteraad van 24 april 2014;
Om budgettair-technische redenen zal de overstap echter slechts plaatsvinden
op 1 oktober 2014. De overheveling van dit personeel heeft logischerwijze een
impact op de budgetten van gemeente (meerkost) en OCMW (minkost);
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Overwegende dat het gaat over volgende personeelsleden met
tewerkstellingsbreuk:
•
Toezichter C4-C5 (38/38)
•
Technisch medewerker D1-D3 (38/38)
•
Technisch medewerker D1-D3 (19/38)
Overwegende dat dit voor het OCMW in 2014 een vermindering van de
gemeentelijke toelage betekent van €15.510, wat de gemeentelijke bijdrage op
€1.306.849 brengt;
Gelet op de nota van de financieel beheerder van het OCMW dd. 30.07.2014
waar ook in vermeld staat dat de gemeentelijke bijdrage voor de volgende jaren
als volgt zal verminderd worden:
• 2015: -108.875
• 2016: -111.782
• 2017: -114.303
• 2018: -116.874
• 2019: -119479;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De raad verklaart zich akkoord met de vermindering van de gemeentelijke
toelage met €15.510, wat de gemeentelijke bijdrage voor 2014 op €1.306.849
brengt. De vermindering van de toelage is een gevolg van de overstap van 3
technische medewerkers naar gemeente Alken per 1 oktober 2014.
Art. 2
De gemeentelijke bijdrage zal voor de volgende jaren als volgt verminderd
worden:
• 2015: -108.875
• 2016: -111.782
• 2017: -114.303
• 2018: -116.874
• 2019: -119479;
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.
3. Goedkeuring budgetwijziging exploitatie
De raad
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er een aantal uitgavenposten verschreden zullen worden en
dat dit gecompenseerd wordt door een verlaging van andere uitgaven en een
verhoging van de inkomsten;
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Overwegende dat de verhoging van de ontvangsten met €113.455 in grote lijnen
veroorzaakt worden door:
•
meerinkomst LOI (verhoging van de subsidie voor de opvang van NMBV)
•
meerkinkomst KDV (onverwachte subsidiëring vanaf 1 april 2014)
•
vermindering van de gemeentelijke bijdrage met €15.810 (overheveling
technisch personeel naar gemeente Alken per 1 oktober 2014)
Overwegende dat de verhoging van de uitgaven wordt veroorzaakt door
verhoging van een aantal algemene posten binnen het beleidsdomein “mens”,
verhoging van de steunbedragen en verhoging van de onderhoudskosten (LOI en
BKO). Er werd ook geld voorzien voor een artikel 60-tewerkstelling in eigen
beheer;
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 02/2014;.
Gelet op de verklarende nota van de secretaris dd.08.06.2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De voorgestelde budgetwijziging 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.
4. Annulering toepassing dagbedrag <3u kinderdagverblijf per 01.09.2014
De raad
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het huishoudelijk reglement van ons kinderdagverblijf waarin o.a.
openingsuren, tariefbepaling, afwijkingen van het opvangplan, tariefbepaling
vervat zit;
Gelet op de huidige bepaling betreffende de opvangprijs: "De opvangprijs staat
in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang:
• 5u-12u: 100%
• 3u-5u: 60%
• Minder dan 3u: 40%";
Overwegende dat deze bepaling niet strookt met de nieuwe bepalingen van het
decreet kinderopvang en bijgevolg best zo snel mogelijk de correcte regelgeving
wordt toegepast;
Gelet op het voorstel om vanaf 1 september 2014 slechts volgende tarieven toe
te passen:
• 5u-12u: 100%
• Minder dan 5u: 60%
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Volgende bepaling wordt ingepast in het huishoudelijk reglement van het
kinderdagverblijf:
"De opvangprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de
opvang:
• 5u-12u: 100%
• 3u-5u: 60%"
Art. 2
Deze bepaling wordt toegepast vanaf 1 september 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.
5. Inschakelen gemachtigde opzichters in BKO
De raad
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er op maandag-, dinsdag en donderdagavond na school in de
centrumlokatie van de buitenschoolse kinderopvang 2 bussen van het bijzonder
onderwijs stoppen om 16u10 en 16u30;
Overwegende dat er een begeleidster dis ie van 16u05 tot 16u35 buiten moet
wachten om deze kinderen op te vangen en tot binnen te begeleiden én dit op
het drukste opvangmoment;
Gelet op het voorstel om een gemachtigd opzichter in te schakelen van 16u10
tot maximum 16u40;
Gelet op de adviesvraag aan de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Vanaf september 2014 wordt er een gemachtigd opzichter ingeschakeld van
16u10 tot maximum 16u40. Er zal gestart worden met 1 gemachtigd opzichter.
Bedoeling is dat het binnen het huidige uurpakket van de gemachtigd opzichter
valt en geen meerkost is.
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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.
6. Toewijzing gehoorbescherming BKO centrum
De raad
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor levering
van gehoorbescherming voor de buitenschoolse kinderopvang in zitting van 22
april 2014;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 05.08.2014 waaruit
blijkt dat er 2 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• AudioNova
Sint-Katarinaplein 8, 3500 Hasselt
◦ 1.450,02 (Noiseclipper)
◦ 2.121,63 (Industrial 2G)
• Laperre BHAC nv, Stationsstraat 22, 1702 Groot -Bijgaarden
◦ 1.995,87 (idem voor Classic Hard)
Overwegende dat het voorgestelde model van Laperre vergelijkbaar is met de
Industrial 2G van Audionova én goedkoper;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De levering van gehoorbescherming type Laperre CustomF Classic Hard wordt
toegewezen aan de firma Laperre, Stationsstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden
tegen de prijs van €1.995,87.
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.
7. Aanstellen landmeter gemeente en OCMW
De raad
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht “landmeter
gemeente en OCMW” in raadszitting van 20 mei 2014;
Overwegende dat volgende firma’s werden aangeschreven:
• Appeltans Hendrik, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt
• Cleuren Bart, Sint-Lambrechts-Herkstraat 88 te 3500 Hasselt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trippas Jos, Hemelsveldstraat 54 te 3570 Alken
Palmans Robert, Rode Kruislaan 58 te 3700 Tongeren
Bielen Luc, Daaleindestraat 108 te 3720 Kortessem
Theuwis Tom, Kerkplein 19 bus F te 3720 Kortessem
Grosemans Koen, Bornstraat 7 te 3721 Vliermaalroot
Punie Krist, Romershovenstraat 47 te 3730 Hoeselt
Notermans Marc, Daalstraat 38 te 3840 Hoepertingen
Geotec, Riemsterweg 117 te 3742 Martenslinde-Bilzen
Vannut Jocelyn, Muntelbeekstraat 13 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat er 2 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• Appeltans Hendrik, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt
• Cleuren Bart, Sint-Lambrechts-Herkstraat 88 te 3500 Hasselt
• Geotec, Riemsterweg 117 te 3742 Martenslinde-Bilzen
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 28 juli 2014;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht in
zitting van 6 augustu 2014 toewees aan de firma Geotec, Riemsterweg 117 te
3742 Martenslinde-Bilzen 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
eenparig
Art. 1
De raad verklaart zich akkoord met de aanstelling door het College van
Burgemeester en Schepenen van de firma Geotec, Riemsterweg 117 te 3742
Martenslinde-Bilzen tegen de volgende eenheidsprijzen:
I opmaak opmetingsplan
* forfaitair basisbedrag voor opening dossier/per opdracht€ 350,00/dossier
* opmeten van gronden
- bebouwd perceel
€ 10,00/are
- onbebouwd perceel
€ 10,00/are
- landbouwgronden (opp‹1ha)
€ 5,00/are
- landbouwgronden (opp›=1ha)
€ 5,00/ha
- restperceel (delen van kadastrale percelen)
€ 5,00/are
- meerprijs voor hoogtemeting
€ 5,00/are
- opmeten van rijweg en bermen en bepalen rooilijnen
in stedelijk gebied – GB-HOB
€ 2,95/m
in bebouwde zone – OB
€ 3,50/m
in landbouw gebied
€ 1,70/m
*tegensprekelijk afpalen van eigendom met opmaak van een PV van afpaling
- afpaling per perceel
€ 10,00/are
- meerprijs voor overleg/onderandelen eigenaars € 89,00/uur
*opstellen van rooi-en onteigeningsplan
- rijweg (bebouwd deel)
€ 4,50/m
- rijweg (onbebouwd deel)
€ 4,25/m
*opstellen van een verkavelingsdossier
- verkaveling met 1 tot 10 kavels
€ 280,00/kavel
- verkaveling met meer dan 10 kavels
€ 250,00/kavel
* Prekadastratieverplichtingen
- vaste forfaitaire kost prekadastratieverplichting € 110,00/dossier
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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
8. Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maanden juni en juli 2014
Cijfers voor de maand juni 2014
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
319
931

Vorig jaar
404
950

*) Totaal

1250

1354

Gebruikers dienstencentrum
Dorpsrestaurant
st-joris

201
44
31

194
44

Maand
15
14059,87

Vorig jaar
13
9.698,93

Maand

Vorige maand

120
5.607,00 €
18
1.362,00 €

114
4.011,00 €
18
1.062,00 €

Einde maand
4
3
2
6
13

Einde vorige
maand
4
3
2
8
13

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage

Maand
23
3796,84

Vorige maand
22
3597,8

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

Aantal
kinderen
299
192
81

Aantal gezinnen
201
112
60

Aantal kinduren
4074
2091
1064

92

74

603

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgebehoevenden
+65
*) Bedrag +65
*) Aantal zorgbehoevenden -65
*) Bedrag -65

Opgevangen bewoners LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135

*) Basis

7832
*) Ouderbijdrage

€ 17.795,61
Vorig jaar
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*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest
*) Basis

Aantal
kinderen
278
159
86
65

Aantal gezinnen
181
98
65
56

Aantal kinduren
4143
2282
1095
484
8004

*) Ouderbijdrage

€ 15.028,51

Cijfers voor de maand juli 2014
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
351
655

Vorig jaar
386
863

*) Totaal

1006

1249

Gebruikers dienstencentrum
Dorpsrestaurant
St.-Joris

102
36
22

114
44

Maand
13
11820,92

Vorig jaar
14
8.284,30

Maand

Vorige maand

124
4.461,00 €
18
1.012,00 €

120
5.607,00 €
18
1.362,00 €

Einde maand
4
3
2
8
13

Einde vorige
maand
4
3
2
7
13

Maand
24
2.346,53 €

Vorige maand
23
3796,84

Aantal
kinderen
262

Aantal gezinnen
170

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgebehoevenden
+65
*) Aantal zorgbehoevenden -65
*) Bedrag -65

Opgevangen bewoners LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
Buitenschoolse
kinderopvang
*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest

Aantal kinduren
9129

*) Basis
9129
*) Ouderbijdrage

€ 13.392,63
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Vorig jaar

*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest

Aantal
kinderen
293

Aantal gezinnen
185

Aantal kinduren
10080

*) Basis
10080
*) Ouderbijdrage

12.951,19 €

9. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen van documentnr.
1600 tot 2356.

