VERSLAG OCMW-RAAD 28 APRIL 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;
Vanaf punt 2 verlaat Magda Hanssen, ocmw-raadslid de zitting.
Vanaf punt 3 vervoegt Magda Hanssen, ocmw-raadslid de zitting.
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Toekenning eretitels aan Magda Hanssen
3. Toekenning eretitel aan Pauline Manshoven
4. Toekenning eretitel aan Jean Thoelen
5. Toekenning eretitel aan Erik Geladé
6. Toekenning eretitel aan Cyrille Raets
7. Reglement huldigingen OCMW-personeel
8. Aanduiding vertegenwoordiger AV Cipal 12 juni 2015
9. Toewijzing vloeren kinderopvang
10. Toewijzing herstelling koelkast De Kouter
11. Openverklaring 23/38 administratief medewerker
12. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
13. Cijfergegevens voor de maand maart 2015
14. Kennisname van de notulen van het BCSD
15. Kennisnamen van de secretarisbesluiten
16. Vervanging begeleidster kinderdagverblijf (7,6/38)
17. Vermindering uren medewerker poetsdienst (16/38)
18. Invulling startbaan per 4 mei 2015
19. Personeelsoverzicht 1e kwartaal 2015
20. Kennisname tevredenheidsenquête OCMW

OPENBAAR GEDEELTE

keuring notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
OCMW-raadslid Magda Hanssen verlaat de zitting.

enning eretitels aan Magda Hanssen
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het goedgekeurde reglement tot toekenning van de van een eretitel aan een exmandataris;

Overwegende dat mevrouw Hanssen haar mandaat als OCMW-raadslid neerlegt per 30
april 2015;
Overwegende dat mevrouw Hanssen aan de voorwaarden voldoet voor het bekomen van
de titels van:
• ere-voorzitter OCMW
• ere-raadslid
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Aan mevrouw Magda Hanssen wordt de titel van ere-voorzitter van het OCMW
toegekend.
Art. 2
Aan mevrouw Magda Hanssen wordt de titel van ere-raadslid toegekend.
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.
OCMW-raadslid Magda Hanssen vervoegt de zitting.

enning eretitel aan Pauline Manshoven
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het goedgekeurde reglement tot toekenning van de van een eretitel aan een exmandataris;
Overwegende dat mevrouw Pauline Manshoven aan de voorwaarden voldoet voor het
bekomen van de titel van ere-raadslid;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Aan mevrouw Pauline Manshoven wordt de titel van ere-raadslid toegekend.
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.

enning eretitel aan Jean Thoelen
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het goedgekeurde reglement tot toekenning van de van een eretitel aan een exmandataris;
Overwegende dat de heer Jean Thoelen reeds ere-voorzitter is van het OCMW, maar
tevens aan de voorwaarden voldoet voor het bekomen van de titel van ere-raadslid;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Aan de heer Jean Thoelen wordt de titel van ere-raadslid toegekend.
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.

enning eretitel aan Erik Geladé
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het goedgekeurde reglement tot toekenning van de van een eretitel aan een exmandataris;
Overwegende dat de heer Rik Geladé voldoet aan de voorwaarden voldoet voor het
bekomen van de titel van ere-raadslid;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Aan de heer Rik Geladé wordt de titel van ere-raadslid toegekend.
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.

enning eretitel aan Cyrille Raets

DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het goedgekeurde reglement tot toekenning van de van een eretitel aan een exmandataris;
Overwegende dat de heer Cyrille Raets voldoet aan de voorwaarden voldoet voor het
bekomen van de titel van ere-raadslid;
Overwegende dat het verzoek tot toekenning werd ingediend door zijn weduwe,
mevrouw Maria Machiels;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Aan de heer Cyrille Raets wordt de titel van ere-raadslid toegekend.
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.

ement huldigingen OCMW-personeel
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 30 april 2015 een nieuw reglement zal
aannemen inzake huldigingen van het personeel;
Gelet op het ontwerpreglement;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Volgend reglement betreffende de huldigingen van het OCMW-personeel wordt
goedgekeurd:
• Ziekte
Kaartje (4 weken ziek)
•
Geboorte/adoptie
Een geschenk ter waarde van € 25 + kaartje.
•
Huwelijk/Samenlevingscontract
Een geschenk ter waarde van € 25 + kaartje.

•
◦
◦

Eretekens van de arbeid
Jaarlijks officiële huldiging tijdens het personeelsfeest
Diploma + een geschenk ter waarde van € 25 + pen.

• Met pensioen
◦
Geschenken
Een bedrag van € 10 per volledig gewerkt jaar in hoofdberoep.
Indien bijberoep bij het OCMW een totaalbedrag van € 125 + een geschenk ter waarde
van 25 euro.
◦
Viering
▪
Een receptie voor alle personeelsleden van het OCMW, inclusief raadsleden en
gepensioneerden. Het OCMW komt voor maximum € 10 per deelnemer tussen in de
kosten met een maximum van € 1.000 in totaal. De praktische regelingen van deze
organisatie dienen in onderling overleg te worden uitgewerkt.
• Na 10, 20, 25, 30 en 35 jaren dienstanciënniteit
Huldiging van het personeelslid tijdens het jaarlijks personeelsfeest.
◦
Na 10, 20 en 30 en 35 jaar dienstanciënniteit= een geschenk ter waarde van €
25.
◦
Na 25 jaar dienstanciënniteit= € 275 in cadeaubonnen Alkense handelaars.
• Overlijden van een (ex-)personeelslid
◦
Met akkoord van familie: overlijdensbericht met/zonder foto (wens van familie
wordt
gerespecteerd) in Het Belang van Limburg.
◦
Bloemenkrans van € 75 of storting van hetzelfde bedrag voor een goed doel.
◦
Postogram vanuit de dienst secretariaat.
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 Cipal 12 juni 2015
Besluit
eenparig
Daar zich niemand kandidaat stelt, kan er niemand worden afgevaardigd naar de
algemene vergadering van CIPAL dd. 12.06.2015.

wijzing vloeren kinderopvang
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor levering en
plaatsing van vloerbekleding voor de kinderopvang in zitting van 24 februari 2015;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 07.04.2015 waaruit blijkt
dat er 3 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
•
ASVD Darcis, € 9.051,74
•
M-painting, € 7.584,52
•
Renaers Eric, € 9.282,50
Overwegende dat M-painting de goedkoopste aanbieder is en aan de voorwaarden
voldoet;

Overwegende dat de opdracht past binnen het voorziene budget;
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 vloerbekleding uit linoleum wordt toegewezen aan de firma
M-painting, Bosstraat 122A, 3570 Wellen tegen de prijs van €7.584,52 (exclusief 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.

wijzing herstelling koelkast De Kouter
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de koelgroep van de flessenkoeler in De Kouter werkt niet meer naar
behoren en dient bijgevolg vervangen te worden:
Overwegende dat er 3 firma's gecontacteerd werden die volgende offertes indienden
(exclusief BTW):
• Cooltech Alken: € 3701,16
• B-cool, Zoutleeuw: €2.890,00
• A-Aircool, Kortessem: €3.810,00;
Gelet op het voorstel om de opdracht toe te wijzen aan de firma B-cool tegen de prijs
van €2.890,00;
Overwegende dat er hiervoor geen specifiek investeringsbudget werd voorzien daar de
opdracht normaliter in exploitatie kon uitgevoerd worden (initiële raming lager dan
€2.500);
Gelet op het voorstel om de actie "het dienstencentrum opfleuren en gezelliger maken"
te vervangen door "inrichting dienstencentrum" en de uitgave hier onder te brengen.
Initieel werd de aankoop van tuinmeubilair ondergebracht onder deze actie, maar deze
uitgave is reeds (beperkt) gebeurd in 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De vervanging van de koelgroep van de koelkast wordt toegewezen aan de firma B-cool,
Lewastraat 7, 3440 Zoutleeuw tegen de prijs van €2.890,00 (exclusief BTW)
Art. 2

De actie "het dienstencentrum opfleuren en gezelliger maken" wordt vervangen door de
actie "inrichting dienstencentrum" en hogervermelde uitgave wordt hierin ondergebracht.
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.

enverklaring 23/38 administratief medewerker
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontslag van een administratieve medewerker van de kinderopvang in
januari 2015;
Overwegende dat deze functie tijdelijk ingevuld is t.e.m. 31.05.2015, maar uiteraard
permanent dient ingevuld te worden via een selectieproef;
Gelet op het voorstel om de functie eerst open te verklaren via interne/externe
personeelsmobiliteit alvorens over te gaan tot een algehele openverklaring;
Gelet op de functiebeschrijving van administratief medewerker voor de kinderopvang;
Gelet op het goedgekeurde examenprogramma;
Overwegende dat er een preselectieproef zal ingebouwd worden bij een algehele
openverklaring;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling;
Gelet op het voorstel tot samenstelling van de examenjury, zowel voor
personeelsmobiliteit als voor een externe openverklaring;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De functie “administratief medewerker kinderopvang” in 23/38 gesco dienstverband (C1C3) wordt openverklaard.
Art. 2
In de eerste plaats kan deze functie ingevuld worden via interne/externe
personeelsmobliteit. Als er geen geschikte kandidaten zijn, wordt deze functie begeven
via aanwerving.
Art. 3
De examenjury voor de interne/externe personeelsmobiliteit wordt als volgt
samengesteld:
• Pascal Giesen, secretaris gemeente Alken
• Kristine Reenaers, coördinator kinderopvang
• Jo Sclep, secretaris OCMW Alken
Elke Van Rompaey fungeert als secretaris van de jury.

Art. 4
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.
Art. 5
De eventuele externe bekendmaking geschiedt op 18/05/2015 door een advertentie in:
• Wis-computer
• Gemeentelijke website
In de advertentie wordt melding gemaakt van de mogelijke preselectieproef. De
schriftelijke proef vindt dan plaats op 16/06/2015, de mondelinge proef op 30/06/2015.
Art. 6
De examenjury voor de externe aanwervingsprocedure wordt als volgt samengesteld:
• Nadine Dethier, secretaris OCMW Lummen
• Margit Hendricx, coördinator BKO stad Sint-Truiden
• Jo Sclep, secretaris OCMW Alken
• Elke Van Rompaey fungeert als secretaris van de jury.
Aan de externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie, alsook
een kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.
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.
nisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen:
• van documentnr. 2014004558 tot nr. 2014004691
• van documentnr. 2015000609 tot nr. 2015001019

ergegevens voor de maand maart 2015
De cijfergegevens voor de maand maart 2015 worden ter zitting overlopen. Tevens
worden hier de cijfers voor de maanden december 2014 t.e.m. februari 2015
weergegeven daar de cijfers voor de buitenschoolse kinderopvang voor deze maanden
niet correct waren omwille van een verkeerde afronding in het nieuwe programma Ischool.

Cijfers voor de maand maart 2015
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant
Centrum
Dorpsrestaurant

Maand
302
1008

Vorig jaar
334,5
1071

1310

1405,5

244

224

46
30

50
39

Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
19
€ 15.112,95

Vorig jaar
14
€ 12.534,00

Equivalent
leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

7
€ 5.721,53

3
€ 2.423,03

Maand

Vorige maand

125
€ 4.237,00

125
€ 4.298,00

21
€ 1.136,00

19
€ 962,00

Einde maand
4
3
2
2

Einde vorige
maand
4
0
2
2

14

14

Maand
26
€ 4.615,76

Vorige maand
25
€ 3.937,24

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

Aantal kinderen
253
158
81
110

Aantal gezinnen
178
100
58
92

*) Ouderbijdrage

€ 22.999,44

Mantelzorgtoelage
*) Aantal
zorgbehoevenden
+65
*) Bedrag +65
*) Aantal
zorgbehoevenden 65
*) Bedrag -65
Opgevangen
bewoners LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat
135
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage

Aantal kinduren
4491
2216
1380
1214
9301

Vorig jaar
*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal kinderen
321
168
83
99

Aantal gezinnen
212
108
62
79

Aantal kinduren
5070
1924
977
672
8643

*) Ouderbijdrage

€ 18.791,31
Cijfers voor de maand februari 2015

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
237
860

Vorig jaar
286
857

1097

1143

269

210

49

42

33

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

Einde vorige
maand
0
3
2
3

14

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
5033
1576
927
813
8349

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Aantal kinderen
277
169
78
108

Aantal gezinnen
182
106
57
84

19.700,87 €
Cijfers voor de maand januari 2015
Maand
224
970

Vorig jaar
322
1050

1194

1372

257

197

49

57

34

27

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
16
12640

Vorig jaar
11
8.810,51

Equivalent
leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

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

Einde vorige
maand
0
3
2
3

14

14

Maand
27
€ 4.406,63

Vorige maand
27
€ 3.374,13

Aantal kinderen

Aantal gezinnen

*) 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
Buitenschoolse

Aantal kinduren
4021
2334
1271
894
8520

Aantal kinduren

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

250
150
84
102

*) Ouderbijdrage

171
96
61
85

3622
1991
1235
925
7773

€ 19.435,11
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Aantal kinderen
293
162
79
111

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal gezinnen
196
104
58
88

Aantal kinduren
4519
2232
1292
854
8897

*) Ouderbijdrage

20.020,14 €
Cijfers voor de maand december 2014

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
306
695

Vorig jaar
286
755

*) Totaal

1001

1041

Gebruikers dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
* kerstfeest samen met sociale
dienst

288*
41
27

303*
61
25

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
12
8.957,29

Vorig jaar
14
10.551,31

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

6
4.077,26

8
5.382,34

Maand
126
4.387,00 €
21
1.124,00 €

Vorige maand
128
4.286,00 €
20
1.124,00 €

Einde maand
0
3
2
3
14

Einde vorige
maand
1
3
2
5
10

Maand

Vorige maand

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

27
€ 3.374,13

Buitenschoolse kinderopvang Aantal kinderen
*) Centrum
262
*) Sint-Joris
142
*) Terkoest
80
*) Basis
103
*) Ouderbijdrage

29
3.721,21 €
Aantal gezinnen
185
96
58
86

Aantal
kinduren
3545
1404
917
732
6598

€ 14.732,47
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal kinderen
295
153
70
74
13.747,89 €

Aantal gezinnen
189
98
53
64

Aantal
kinduren
3781
1537
864
467
6649

