VERSLAG OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2015
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven Luyck,
Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMWraadsleden; Jo Sclep, secretaris;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester; Sis Luyckx, OCMW-raadslid;
Vanaf punt 11 vervoegt Jo Vandercappellen, ocmw-raadslid de zitting.
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Deelname raamovereenkomst energie
3. Goedkeuring bestek vloeren kinderopvang
4. Indiening dossier uitbreiding opvangcapaciteit BKO Sint-Joris
5. Overzicht schuldprofiel OCMW
6. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
7. Kennisname cijfergegevens januari 2015
8. Kennisname van de notulen van het BCSD
9. Kennisname van de secretarisbesluiten
10. Invulling openstaande plaats BKO per 4 mei 2015
11. Invulling functie begeleider BKO per 2 maart 2015
12. Vervanging maatschappelijk werker
13. Invulling startbaan OCMW
14. Personeelsaangelegenheden 4e kwartaal 2014
15. stopzetting sociale bijstandsrekeningen
16. Verlenging huurcontract transitwoning

OPENBAAR GEDEELTE

keuring notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

name raamovereenkomst energie
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de wet van 29 april 1999 die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit
m.i.v. 1 juli 2003 volledig vrij dienen te zijn;
Gelet op de wet van 29 april 1999 bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas m.i.v. 1
juli 2003 volledig vrij dienen te zijn;
Gelet op het feit dat de bestaande contracten voor levering van aardgas en elektriciteit
aflopen op 31 december 2015;

Gelet op het feit dat derhalve nieuwe leverancier(s) van aardgas en elektriciteit dienen te
worden aangesteld;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 25 en artikel 26, §1, 2°, a, en inzonderheid artikel 38 die een
gezamenlijke uitvoering van werken / leveringen / diensten voor rekening van
verschillende aanbestedende overheden toelaat;
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, 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, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op het besluit van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij deze stelt dat
PROCLIM, de opdrachtencentrale van het provinciebestuur van Limburg, als
opdrachtencentrale in de procedure tot aanstelling van een leverancier voor aardgas en
elektriciteit optreedt.
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp:
“Raamovereenkomst –levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie
Limburg (2016-2018)”;
Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering 76.000 euro incl.
btw bedraagt en verder gespecifieerd zal moeten worden in een bestek;
Overwegende dat PROCLIM optreedt als opdrachtencentrale, de procedure zal voeren en
in naam van OCMW Alken bij de gunning van de opdracht zal optreden;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en OCMW Alken, goedgekeurd
in raadszitting van 27.01.2015;
Gelet op de verbruiken voor het dienstjaar 2014 zoals opgegeven door de
respectievelijke leverancier(s);
Gelet op het prijsvoordeel dat redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd
volumeaanbod.
Gelet op het grote belang dat ons centrum hecht aan het feit dat het gaat over 100%
groene stroom zoals gecertificeerd door de VREG;
Besluit
eenparig
Art. 1

De raad gaat akkoord met de deelname in de samenaankoop “Raamovereenkomst –
levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018), voor
de leveringsjaren 2016 + 2017 + 2018,
voor een bedrag indicatief geraamd op 44.905,08 euro incl. btw, voor aardgas, en
voor een bedrag indicatief geraamd op 31.148,52 euro incl. btw., voor elektriciteit LS.
Art. 2
Voor wat betreft elektriciteit stapt ons centrum enkel in de opdracht als het gaat over
100% groene stroom zoals gecertificeerd door de VREG.
Art. 3
PROCLIM wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Alken,
Papenakkerstraat 5, 3570 Alken bij de gunning van de opdracht op te treden.
Art. 4
De lijst met afnamepunten (naam, EAN nummers, leveringsadres, facturatieadres) met
de vermoedelijke verbruiksaantallen, voor aardgas – elektriciteit HS (MS) - elektriciteit
LS, maakt onlosmakelijk deel uit van het bestek, en wordt bijgevoegd bij dit besluit.
Art. 5
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan PROCLIM.
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
keuring bestek vloeren kinderopvang
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor het “leveren en plaatsen van
vloerbekleding uit linoleum”;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Gelet op de administratieve, contractuele en technische bepalingen;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• Carpetright, Genkersteenweg 247, 3500 Hasselt
• Darcis nv, Stationsstraat 34 bus 12, 3570 Alken
• Grutman Home Decor, O. L. Vrouwstraat 5, 3500 Hasselt
• M-painting, Bosstraat 122/a, 3830 Wellen
• Renaerts Eric nv, O.L. Vrouwstraat 96, 3570 Alken
• Swijsen-Schepers nv, Kuringersteenweg 510, 3511 Hasselt
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
eenparig
Art. 1
Het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “leveren en
plaatsen van vloerbekleding uit linoleum” 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.

ening dossier uitbreiding opvangcapaciteit BKO Sint-Joris
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de openingsuren van de basisschool van Sint-Joris zullen wijzigen per 1
september 2015: de school start dan om 8u30 (ipv 8u45), de school is uit om 15u15;
Overwegende dat we verwachten dat we hierdoor na school meer kinderen zullen moeten
opvang;
Gelet op het voorstel om omwille van deze reden een uitbreidingsdossier in te dienen
voor de opvang van 42 kinderen (3x14) in de ruimtes van de school. De opvang van de
42 kinderen zal gebeuren in de toneelzaal én op de speelplaats. Enkel bij slecht weer
kan ter vervanging van de speelplaats gebruik gemaakt worden van de sporthal;
Overwegende dat de opvang zal gebeuren door onze reguliere begeleiding of door
lesgevers van Vlabus bij een significante stijging van het aantal kinderen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De raad is akkoord om een uitbreidingsdossier in te dienen om 42 extra kinderen op te
vangen in de basisschool van Sint-Joris.

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.

zicht schuldprofiel OCMW
Het schuldprofiel van het OCMW wordt ter zitting overlopen.
isname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst van de betaalbaarstellingen:
• van documentnr. 2014004310 tot documentnr. 2014004518
• van documentnr. 2015000001 t.e.m. documentnr. 2015000214
isname cijfergegevens januari 2015
Cijfers voor de maand januari 2015
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Equivalent 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
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen

Maand
224
970

Vorig jaar
322
1050

1194

1372

257
49
34

197
57
27

Maand
16
12640

Vorig jaar
11
8.810,51

5
3.814,35

6
4.273,37

Maand

Vorige maand

123
4.335,00 €

126
4.387,00 €

19
974,00 €

21
1.124,00 €

Einde maand
0
3
2
3
14

Einde vorige
maand
0
3
2
3
14

Maand
27

Vorige maand
27

*) Ouderbijdrage

€ 4.406,63

€ 3.374,13

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

Aantal kinderen
250
150
84
102

Aantal gezinnen
171
96
61
85

*) Ouderbijdrage

Aantal kinduren
4673
2851
1716
1244
10484

€ 19.435,11
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal kinderen
293
162
79
111
20.020,14 €

Aantal gezinnen
196
104
58
88

Aantal kinduren
4519
2232
1292
854
8897

