VERSLAG OCMW-RAAD 24 MAART 2015
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Hannah Billen,
Magda Hanssen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter
Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMW-raadsleden; Jo Sclep, secretaris;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting
2. Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2014
3. Wijziging uitbetalingsdatum leefloon en steun
4. Verlenging erkenningsaanvraag LOGO
5. Aanduiding vertegenwoordiger AV Team
6. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
7. Cijfergegevens voor de maand februari 2015
8. Kennisname van de notulen van het BCSD
9. Kennisname van de secretarisbesluiten
10. Verlenging contract technisch medewerker (16/38)
11. Verdere vervanging maatschappelijk werker (1/5)
12. Verlenging contract technisch medewerker (19/38)
13. Opzegging huurcontract bejaardenwoning
14. Verhuring studio's Schoolstraat 15, 3570 Alken

OPENBAAR GEDEELTE

keuring van de notulen van de vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
keuring jaarverslag schuldbemiddeling 2014
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerp van jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling voor het
dienstjaar 2014;
Overwegende dat dit jaarverslag uiterlijk op 31 maart 2015 moet worden goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Het jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling dienstjaar 2014 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.

ging uitbetalingsdatum leefloon en steun
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de leeflonen en de steunbedragen uitbetaald worden op de 26ste van
iedere maand.
Gelet op het voorstel om de uitbetalingsdatum vanaf de maand april 2015 te veranderen
naar de "laatste werkdag van de maand" daar het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst vanaf dit jaar soms later plaatsvindt;
Overwegende dat dit duidelijk zal worden gecommuniceerd naar de cliënten en de
beslissingsbrieven zullen in deze zin worden aangepast;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Vanaf de maand april 2015 wordt de uitbetalingsdatum veranderd naar de "laatste
werkdag van de maand".
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.

enging erkenningsaanvraag LOGO
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er in Limburg zijn 2 logo's actief zijn (logo = "locoregionaal
gezondheidsoverleg"): Logo regio Hasselt en logo regio Genk. Beiden worden
overkoepeld door de vzw Limburgs Gezondheidsoverleg;
Overwegende dat er vanaf 2016 een nieuwe erkenningsperiode start voor 6 jaar voor
beide logo's. Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30.01.2009 verwacht van elke
Logo dat 50% van haar partners, waaronder lokale besturen, deze verlenging van de
erkenningsperiode schriftelijk onderschrijft;
Gelet op de brief van de heer Frank Smeets, voorzitter vzw Limburgs
Gezondheidsoverleg, waarin gevraagd wordt deze verlengingsaanvraag te ondersteunen;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum onderschrijft de verlengingsaanvraag van Logo Limburg (regio Hasselt).
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.
uiding vertegenwoordiger AV Team
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Daar ons centrum aandeelhouder is van Team cvba kunnen we een vertegenwoordiger
aanduiden voor de algemene vergadering van Team cvba-vzw;
Overwegende dat de heer Valère Philippaerts in zitting van 26 februari 2013 werd
aangeduid als vertegenwoordiger van ons centrum, maar Valère per 1 april 2015 met
pensioen gaat;
Overwegende dat enkel de heer Frank Vroonen kandidaat is om deze functie op te
nemen;
Overwegende dat hij het mandaat vraagt om eventueel in de Raad van Bestuur te
zetelen als de Algemene Vergadering hem dit zou vragen en hem hiertoe zou willen
aanstellen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Frank Vroonen wordt per 1 april 2015 aangeduid om namens het OCMW in de algemene
vergadering van Team cvba-vzw te zetelen.
Art. 2
Frank Vroonen wordt gemandateerd om namens het OCMW in de raad van bestuur van
Team cvba-vzw te zetelen.
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.
isname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst met betaalbaarstellingen:
• van documentnr. 2014004520 tot documentnr. 2014004557

•

van documentnr. 2015000215 tot documentnr. 2015000608

rgegevens voor de maand februari 2015
Cijfers voor de maand februari 2015
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
237
860

Vorig jaar
286
857

1097

1143

269
49
33

210
42
31

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
15
12954,58

Vorig jaar
11
8.647,53

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

6
4,904,17

5
2.932,25

Maand

Vorige maand

125
4.298,00 €

123
4.335,00 €

19
962,00 €

19
974,00 €

Einde maand
4
0
2
2
14

Einde vorige
maand
0
3
2
3
14

Maand
25
€ 3.937,24

Vorige maand
27
€ 4.406,63

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

Aantal kinderen
301
148
88
104

Aantal gezinnen
202
94
63
88

*) Ouderbijdrage

€ 18.744,12

*) Totaal
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris

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

Vorig jaar

Aantal kinduren
6163
2237
1260
1083
10743

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal kinderen
277
169
78
108

Aantal gezinnen
182
106
57
84

Aantal kinduren
4021
2334
1271
894
8520

*) Ouderbijdrage

19.700,87 €

