27.01.2015
VERSLAG OCMW-RAAD 27 JANUARI 2015
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven
Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en
Piet Wijgaerts, OCMW-raadsleden; Jo Sclep, secretaris;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Toewijzing externe dienst voor preventie
3. Toewijzing verzekering gewaarborgd inkomen
4. Toewijzing controle bij absenteïsme
5. Toewijzing plaatsing kitchenette BKO centrum
6. Afsluiting samenwerkingsovereenkomst met Proclim
7. Bridge in De Kouter
8. Aanpassing reglement socio-culturele participatie
9. Bevraging opvang kinderen met een beperking
10. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
11. Cijfergegevens december 2014
12. Kennisname van de notulen van het BCSD
13. Kennisname van de secretarisbesluiten
14. Aanstelling coördinator sociale dienst
15. Invulling functie interne poetsdienst
16. Ontslag administratief medewerker per 01.02.2015 + vervanging
17. Vervanging begeleidster kinderdagverblijf
18. Weddenvaststelling secretaris

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring notulen vorige zitting
Besluit
eenparig
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Toewijzing externe dienst voor preventie

DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht “aanstellen
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor gemeente en
OCMW Alken” in raadszitting van 16 september 2014;
Overwegende dat volgende firma’s werden aangeschreven:
• Adhesia
• CLB Group
• IDEWE vzw
• Mensura EDPB
• Provikmo
• Securex
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Overwegende dat er 4 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• CLB Group
• IDEWE vzw
• Mensura EDPB
• Provikmo
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 15 december 2014;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht in
zitting van 17 december 2014 toewees aan de firma Mensura EDPB vzw,
Zaterdagplein 1, 1000 Brussel;
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 Mensura EDPB vzw, Zaterdagplein 1,
1000 Brussel voor de duur van 1 jaar.
Art. 2
De opdracht kan onder dezelfde voorwaarden maximaal 3 jaar stilzwijgend
verlengd worden, telkens voor een periode van 1 jaar waarin beide partijen het
recht hebben de overeenkomst op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst.
Art. 3
Het inschrijvingsbedrag voor het OCMW wordt geraamd op €7.979,66.
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
3. Toewijzing verzekering gewaarborgd inkomen
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht “verzekering
gewaarborgd inkomen" in raadszitting van 21 oktober 2014;
Overwegende dat volgende firma’s werden aangeschreven:
• Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
• KBC verzekeringen, Waaistraat 6, 3000 Leuven
• Mercator verzekeringen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
• Axa Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel
• DVV verzekeringen, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel
• Federale Verzekeringen, Prins Bisschopssingel 34 A, 3500 Hasselt
• Belfius verzekeringen, Galileelaan 5, 1210 Brussel
• AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
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•
•
•
•
•
•
•
•

CLB Group, Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken
Nagels verzekeringen, Koosterstraat 3, 3570 Alken
Nelissen NV, Laagdorp 5, 3570 Alken
Wijgaerts R, Lindestraat 9, 3570 Alken
Gaens NV, Grootstraat 167, 3570 Alken
Geladi Rudi, Dorpsstraat 21, 3570 Alken
Meyers Verzekeringen, Lambrechtsplein 4, 3570 Alken
Castermans verzekeringen, Stationsstraat 112/A/1, 3570 Alken;

Overwegende dat er 4 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
• Axa Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel
• Belfius verzekeringen, Galileelaan 5, 1210 Brussel
• AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 9 december 2014;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht in
zitting van 10 december 2014 toewees aan de firma Axa Verzekeringen,
Vorstlaan 25, 1170 Brusse;
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 Axa Verzekeringen, Vorstlaan 25,
1170 Brussel voor de duur van 1 jaar.
Art. 2
De opdracht kan onder dezelfde voorwaarden maximaal 3 jaar stilzwijgend
verlengd worden, telkens voor een periode van 1 jaar waarin beide partijen het
recht hebben de overeenkomst op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst.
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.
4. Toewijzing controle bij absenteïsme
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht “medische
controle bij afwezigheid wegens ziekte van het gemeente- en OCMW-personeel”
in raadszitting van 21 oktober 2014;
Overwegende dat volgende firma’s werden aangeschreven:
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•
•
•
•
•
•

Adhesia
CLB Group
IDEWE vzw
Mensura Absenteïsme
Provikmo
Securex

Overwegende dat er 4 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
•
CLB Group
•
Mensura Absenteïsme
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 11december 2014;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht in
zitting van 17 december 2014 toewees aan de firma Mensura Absenteïsme vzw,
Zaterdagplein 1, 1000 Brussel;
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 Mensura Abenteïsme vzw,
Zaterdagplein 1, 1000 Brussel voor de duur van 1 jaar.
Art. 2
De opdracht kan onder dezelfde voorwaarden maximaal 3 jaar stilzwijgend
verlengd worden, telkens voor een periode van 1 jaar waarin beide partijen het
recht hebben de overeenkomst op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst.
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. Toewijzing plaatsing kitchenette BKO centrum
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor levering
en plaatsing van een kitchenette in zitting van 20 mei 2015;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 05.08.2014 waaruit
blijkt dat er 4 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• Aldeko De Koning, Leemkuilstraat 20, 3570 Alken, € 2.827,87
• Carlo Plevoets bvba, Schurhovenveld 2407, 3800 Sint-Truiden, €
3.069,08
• NV Grammen Lux, Luikersteenweg 181, 3800 Sin-Truiden, € 3.230,00
• Sleurs & Vangompel Kaulillerweg 39, 3950 Bocholt, € 3.639,01
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Overwegende dat Aldeko de goedkoopste aanbieder was, maar het voorziene
budget van €3.000 niet toereikend was;
Overwegende dat het budget verhoogd werd tot €4.000,00;
Overwegende dat alle aanbieders hebben laten weten dat ze hun prijzen
handhaven en er desgevallend kan worden toegewezen aan de firma Aldeko de
Koning;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De levering en plaatsing van een kitchenette wordt toegewezen aan de firma
Aldeko De Koning, Leemkuilstraat 20, 3570 Alken tegen de prijs van €3.421,72
(inclusief BTW)
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. Afsluiting samenwerkingsovereenkomst met Proclim
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Alken in gemeenteraadszitting van
25 september 2014 de samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM
(Provinciale Opdrachtencentrale Limburg) en gemeente Alken goedgekeurd
heeft. Proclim dient dan vervolgens per initiatief (samenaankoop,
raamovereenkomst) gemandateerd te worden om een aankoopprocedure te
voeren in naam van het OCMW.
Gelet op het voorstel om ook dergelijke samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren;
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 om in navolging van het gemeentebestuur een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Proclim.
Art. 2
Proclim dient dan per initiatief (samenaankoop, raamovereenkomst)
gemandateerd te worden om een aankoopprocedure te voeren in naam van het
OCMW.

27.01.2015

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.
7. Bridge in De Kouter
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de mail van de "Bridgevrienden van Alken" dd. 06.01.2015 mail aan het
gemeente- en OCMW-bestuur, waarin gevraagd wordt om langer gebruik te
mogen maken van de Kouter;
Gelet op het voorstel van de centrumraad dd. 27.10.2014 om de
bridgeactiviteiten te laten
verhuizen naar één van de gemeenschapscentra;
Overwegende dat de OCMW-voorzitter en de coördinator van de thuisdiensten
het voorstel op 03.11.2014 hebben toegelicht aan de volledige groep bridgers. Er
werd hun uitgelegd wat de voor- en nadelen van een verhuis zijn:
• De reglementen van de gemeenschapscentra zijn aangepast, waardoor de
prijzen voor zaalverhuur en drank voor verenigingen sterk gedaald zijn.
• Er werd uitleg gegeven met betrekking tot de toetreding tot de
cultuurraad
• Er werd een financiële berekening gemaakt waaruit blijkt dat ze er hun
voordeel uit halen.
• De redenen die werden aangehaald voor een verhuis zijn:
◦ Ten opzichte van andere verenigingen heeft de bridge een
voorkeursbehandeling, we willen hun graag gelijk stellen met andere
verenigingen die ook van de GC's gebruik moeten maken.
◦ Met ons huidig meerjarenplan, dat de focus legt op zorg, kadert de
activiteit niet in ons centrum.
◦ Ons centrum is hier niet geschikt voor, aangezien het gaat over een
repetitieve avondactiviteit (personeelsinzet, afrekenen van de
onkosten en de drank, inzet van vrijwilligers,...). De
gemeenschapscentra hebben hier standaardprocedures voor.
• Er werd door de dienst vrije tijd al direct voor heel 2015 een optie
genomen op de gezellige buffetzaal van het Sint-Joris-Heem, zodat we
een goed alternatief konden aanbieden.
• Het ontbreken van de computer aangehaald, dit kan opgelost worden met
een laptop die iemand meebrengt.
• Het ontbreken van een kast werd aangehaald. Dit is een issue waar ook
andere verenigingen creatief in moeten zijn.
• Er werd voorgesteld om het vertrek in onderling overleg te regelen en
zeker niet met harde hand door te voeren. De centrumraad stelde
31/12/2014 als einddatum voor. De aanvraag tot toetreding tot de
cultuurraad diende dan wel zo snel mogelijk te gebeuren;
Overwegende dat de voorzitter op 08.12.2014 opnieuw uitleg heeft gegeven
over de modaliteiten van een toetreding tot de cultuurraad en de werking van de
gemeenschapscentra;
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Gelet op het voorstel om de bridge te organiseren op maandagnamiddag in het
praatcafé daar er dan vrijwilligers en personeel aanwezig zijn. Op dit voorstel
werd niet ingegaan door de bridgers;
Gelet op de beslissing van de voorzitter om de einddatum uit te stellen tot
31/01/2015, zodat er nog voldoende tijd zou zijn om de procedure met
betrekking tot de toetreding tot de cultuurraad rond te krijgen (idealiter
aanvraag nog in december, om de nieuwe einddatum te halen);
Gelet op het nieuwe voorstel om uitstel te verlenen tot einde februari 2015 om
de werking van de Bridgevrienden niet in het gedrang te brengen.
Gelet op het voorstel om te melden aan de Bridgevrienden dat zij best voor 15
februari 2015 een aanvraag tot erkenning als vereniging zouden indienen bij het
Dagelijks Bestuur van de cultuurraad. De aanvraag tot erkenning kan dan einde
februari 2015 door de Algemene Vergadering van de cultuurraad behandeld
worden. Bij erkenning kan men vanaf maart 2015 genieten van het verlaagde
tarief C;
Gaat over tot mondelinge stemming:
•
7 leden stemmen voor het stopzetten van de bridgeactiviteiten in de
Kouter tegen het einde van de maand februari 2015, nl. Hannah BILLEN, Sven
LUYCK, Sis LUYCKX, 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
De OCMW-raad volgt het standpunt van de centrumraad dd. 27.10.2014 en is
van oordeel dat de bridgeactiviteit beter kan doorgaan in een
gemeenschapscentrum. Om de werking van de Bridgevrienden niet in het
gedrang te brengen, wordt er uitstel verleend tot einde februari 2015.
Art. 2
Er zal aan de bridgers gemeld worden dat zij best voor 15 februari 2015 een
aanvraag tot erkenning als vereniging indienen bij het Dagelijks Bestuur van de
cultuurraad. De aanvraag tot erkenning kan dan einde februari 2015 door de
Algemene Vergadering van de cultuurraad behandeld worden. Bij erkenning kan
men vanaf maart 2015 genieten van het verlaagde tarief C.
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
8. Aanpassing reglement socio-culturele participatie
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
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Gelet op het jaarlijks terugkerende besluit betreffende het subsidiesysteem voor
de bevordering van maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve
ontplooiing van de gebruikers van OCMW dienstverlening;
Overwegende dat ons centrum in 2011 een algemeen reglement dienaangaande
heeft goedgekeurd dat werd aangepast op 21.05.2013;
Gelet op het voorstel om dit reglement te wijzigen daar er ook reeds
gemeentelijke initiatieven worden genomen omtrent participatie op vlak van
lidmaatschap van een sportclub. Dit zal bijgevolg geschrapt worden uit ons
reglement;
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
eenparig
Art. 1
Ons centrum voert een participatietoelage in voor de leefloners, personen met
steun equivalent leefloon, de personen die in budgetbegeleiding of budgetbeheer
zijn bij ons centrum, personen die een financiële steun ontvangen en personen
die een voedselpakket ontvangen van Sint-Vincentius (op doorverwijzing van het
OCMW).
Art. 2
Ieder lid van het gezin ontvangt voor de periode 1 januari tot 31 december van
het lopende jaar een maximaal bedrag van 45,00 euro tot uitputting van de ons
toegekende som.
Art. 3
De volledige of gedeeltelijke financiering van volgende activiteiten worden in
aanmerking genomen:
• Sportief vlak:
o
tussenkomst in aankoop van benodigdheden voor uitoefenen van
de sportactiviteit
• Cultureel vlak:
o
tussenkomst in lidmaatschap van culturele vereniging
o tussenkomst in ticket culturele voorstelling (film, toneel, museum,
muziekoptreden, dansvoorstelling,...)
• Sociaal vlak:
o
tussenkomst in lidmaatschap van jeugdbeweging,
speelpleinwerking…
o
uitstap naar een pretpark
o
tussenkomst in de kosten van een jongerenvakantie (bivak van
jeugdbeweging, kamp van een mutualiteit....)
o
tussenkomst in kosten van een cursus (kookcursus, taalcursus,...).
o
Vervoerskosten uitstap (treintickets, bus tickets, …)
• Vlak van nieuwe informatie- en communicatietechnologie:
o
tussenkomst in het volgen van informaticacursussen
(tekstverwerking, internet...)
o
tussenkomst in de aankoop van informaticamaterieel
Art. 4
Er kan enkel worden uitbetaald op basis van een factuur of een betalingsbewijs.

27.01.2015

Art. 5
Tevens kunnen er binnen het kader van de sociale en culturele
participatietoelage groepsactiviteiten worden georganiseerd voor de categorieën
bepaald in artikel 1 en de bejaarden die beroep doen op de diensten van het
OCMW van Alken (bv. cursus “omgaan met stress”, een uitstap in de
zomervakantie, het kerstfeest, cursus gezond en met een beperkt budget koken)
Art. 6
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan op gemotiveerde wijze en op
verzoek van de bevoegde maatschappelijk werker afwijken van artikel 1 van dit
besluit en beslissen om een participatietoelage toe te kennen aan een behoeftige
die niet behoort tot de categorieën bepaald in artikel 1
Art. 7
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.
9. Bevraging opvang kinderen met een beperking
Op 9 december ll. organiseerde de Adviesraad voor personen met een beperking
een eerste Open Forum. Tijdens dit Open Forum bleek dat er in Alken vragen zijn
naar opvangmogelijkheden oor kinderen met een beperking tijdens de
zomervakantie.
De raad neemt kennis van de bevraging die in deze op 19.01.2015 werd
verzonden naar de leden van de Raad voor personen met een beperking. Op het
einde van de maand januari verschijnt er een artikeltje in AlkenInfo met een
link naar de website. Ouders die vakantieopvang wensen voor hun kind kunnen
de enquête invullen tegen 01/03/2015.
10. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen van documentnr.
2014003797 tot documentnr. 2014004309.
11. Cijfergegevens december 2014
Cijfers voor de maand december 2014
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
* kerstfeest samen met
sociale dienst
Leefloon
*) aantal dossiers

Maand
306
695

Vorig jaar
286
755

1001

1041

288*
41
27

303*
61
25

Maand
12

Vorig jaar
14

27.01.2015
*) bedrag

8.957,29

10.551,31

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

6
4.077,26

8
5.382,34

Maand

Vorige maand

126
4.387,00 €

128
4.286,00 €

21
1.124,00 €

20
1.124,00 €

Einde maand
0
3
2
3
14

Einde vorige
maand
1
3
2
5
10

Maand
27
€ 3.374,13

Vorige maand
29
3.721,21 €

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

Aantal kinderen Aantal gezinnen Aantal kinduren
262
185
4440
142
96
1989
80
58
1246
103
86
986
€ 14.732,47

8661

Vorig jaar
*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal kinderen Aantal gezinnen Aantal kinduren
295
189
3781
153
98
1537
70
53
864
74
64
467
13.747,89 €

6649

