VERSLAG OCMW-RAAD 27 MEI 2015
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine
Meyers, Peter Vanhoutteghem en Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden; Jo Sclep,
secretaris;
Verontschuldigd: Jo Vandercappellen, OCMW-raadslid;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester; Piet Wijgaerts, OCMW-raadslid;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Kennisname van de eedaflegging en aanstelling van Pierrette Putzeys
3. Participatie in project AMA's in Alken
4. Vraag financiële steun van Trefpunt Armoede
5. Lidmaatschap en vertegenwoordiging vzw Limburgs Gezondheidsoverleg
6. Afvaardiging algemene vergadering VVSG
7. Afvaardiging AV Ethias
8. Hosting mailgebeuren (IAAS)
9. Goedkeuring GSM-policy OCMW Alken
10. Toekenning verminderd tarief kinderopvang
11. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
12. Overzicht van de cijfers voor de maand april 2015
13. Kennisname notulen BCSD dd. 28.05.2015
14. Kennisname van de secretarisbesluiten
15. Contract administratief medewerker kinderopvang
16. Vervanging coördinator thuisdiensten tijdens loopbaanonderbreking
17. Vervanging begeleidsters IBO 't Molentje juli-sept
18. Aanstelling jobstudent IBO juli 2015
19. Aanstelling jobstudent IBO augustus 2015
20. Aanwerving jobstudent kinderdagverblijf (22/07/2015-14/08/2015)
21. Aanstelling jobstudent poetsdienst juli 2015
22. Aanstelling jobstudent poetsdienst augustus 2015
23. Huurcontract noodwoning Schoolstraat 15

OPENBAAR GEDEELTE

“huurcontract noodwoning Schoolstraat 15” wordt met eenparigheid der stemmen toegevoegd.
keuring notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
isname van de eedaflegging en aanstelling van Pierrette Putzeys
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het feit dat het mandaat van Magda Hanssen eindigt op 30.04.2015;

Overwegende dat Pierrette Putzeys op 30 april 2015 de eed heeft afgelegd in handen van
de voorzitter van de gemeenteraad Igor Philtjens;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De raad neemt kennis van de aanstelling van mevrouw Pierrette Putzeys als raadslid van
het OCMW. Mevrouw Putzeys neemt de plaats in van mevrouw Hanssen wiens mandaat
eindigde per 30 april 2015.
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.

cipatie in project AMA's in Alken
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat vzw Kinderrechtenhuis een aanvraag richt tot de BNP Paribas Fortis
Foundation Belgium tot het verkrijgen van subsidie voor het project "AMA's in Alken: ken
je streek, ken je kracht, ken je rechten". Via 10 ontmoetingen wordt er gewerkt aan het
verhogen van de veerkracht van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Voor dit
project wordt €3000 subsidie gevraagd aan BNP Paribas;
Gelet op de vraag van vzw kinderrechtenhuis aan ons centrum om ook een inbreng te
doen in dit project van €1000 onder de vorm van personeelsinzet (begeleider van de
NMBV's). Daar dit in se kadert onze reguliere werking, wordt er voorgesteld om
goedkeuring te verlenen aan de vermelding van het OCMW in de projectoproep;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
OCMW Alken is principieel akkoord tot inbreng van €1000 aan personeelskost in het
hogervermeld project "AMA's in Alken: ken je streek, ken je kracht, ken je rechten"
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.

g financiële steun van Trefpunt Armoede
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;

Gelet op de vraag van Trefpunt Armoede, een bovenlokaal samenwerkingsinitiatief van
Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen, tot een financiële tussenkomst
voor de organisatie van de werelddag van verzet tegen extreme armoede op 17 oktober
2015;
Gelet op het voorstel om € 100 over te maken aan het bovenlokaal
samenwerkingsinitiatief Trefpunt Armoede (via Rimo);
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Er zal € 100 worden overgemaakt aan Trefpunt Armoede als financiële steun voor de
organisatie van de werelddag van verzet tegen extreme armoede op 17 oktober 2015.
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.

aatschap en vertegenwoordiging vzw Limburgs Gezondheidsoverleg
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het schrijven van vzw Limburgs Gezondheidsoverleg (overkoepeling van Logo
regio Hasselt en Logo regio Genk) dd. 6 mei 2015 met de vraag of onze organisatie haar
lidmaatschap van de vzw verder wilt verlengen en de vraag wie ons centrum verder zal
vertegenwoordigen (op heden is dit raadslid Sis Luyckx);
Gelet op het voorstel om verder lid te blijven en ons in de toekomst te laten
vertegenwoordigen door de gezondheidspreventieambtenaar (op heden Jill Bamps);
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum wenst verder lid te blijven van vzw Limburgs Gezondheidsoverleg.

Art. 2
Ons centrum zal zich laten vertegenwoordigen door de gezondheidspreventieambtenaar,
mevrouw Jill Bamps.
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.

ardiging algemene vergadering VVSG
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het feit dat het OCMW lid is van de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten;
Gelet op de statuten van de VVSG;
Gelet op de op de uitnodiging tot de algemene vergadering van de VVSG van 11juni 2015
om 9u30 in Leuven;
Overwegende dat het OCMW overeenkomstig de statutaire bepalingen een
volmachthouder kan aanduiden voor deze algemene vergadering;
Overwegende dat er geen kandidaat is voor deze afvaardiging;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Daar er geen kandidaat is, wordt er niemand aangewezen als vertegenwoordiger van het
OCMW voor de algemene vergadering van de VVSG, afdeling OCMW’s van 11 juni 2015.
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.

ardiging AV Ethias
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de oproepingsbrief tot de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht op
19 juni 2015 om 10u in Brussel;
Gelet op de volgende agenda:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 en bestemming
van het resultaat
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
Overwegende dat het OCMW zich overeenkomstig artikel 6 van de statuten kan laten
vertegenwoordigen door een personeelslid of een lid van de bestuursorganen;
Overwegende dat er niemand kandidaat is om het OCMW op deze vergadering te
vertegenwoordigen;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Er wordt niemand aangeduid om te fungeren als vertegenwoordiger van het OCMW van
Alken op de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht op 19 juni 2015.
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.
ng mailgebeuren (IAAS)
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het feit dat onze huidige server momenteel ook fungeert als Exchange-server en
dit de server teveel belast, zou het Exchange-gedeelte beter losgekoppeld worden;
Overwegende dat er diverse opties werden overlopen (via gemeentelijke server, extra
server in eigen beheer) en de beste optie een hosting lijkt te zijn via onze
informaticapartner CIPAL;
Overwegende dat de initiële offerte na overleg aangepast is. De maandelijkse kost
bedraagt €239,53+ kost anti-virus (€1/gebruiker/maand) + outlook 13 licentie
(€1,47/gebruiker/maand);
Gelet op de eenmalige kost van €1.250;
Gelet op het voorstel om een contract af te sluiten voor 3 jaar;
Gelet op het decreet houdende organisatie van de OCMW's dd. 19 december 2008;

Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum wenst voor de periode van 3 jaar gebruik te maken van de voorgestelde
IaaS-oplossing van CIPAL tegen de volgende prijzen (exclusief BTW):

Art. 2
Ons centrum maakt -indien nodig- tevens gebruik van de volgende opties:
• Exchange virus scanning: €1/gebruiker/maand
• Meerkost voor Outlook 2013 licenties (hosted): €1,47/gebruiker/maand
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
keuring GSM-policy OCMW Alken
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het de gemeentelijke GSM-policiy die werd werd goedgekeurd door het College
van Burgemeester en Schepenen dd. 15.10.2014;
Gelet op het voorstel om als OCMW deze policy ook te hanteren;
Overwegende dat volgende personeelsleden beschikken (of zullen beschikken) over een
functiegebonden GSM-toestel:
• Bamps Jill
• Coenen Gino
• Cools Bart
• Reenaers Kristine
• Sauwens Sigrid
• Sclep Jo
Overwegende dat iedereen het bill-splitting systeem toepast;
Overwegende dat volgende 4 personeelsleden per 1 juni 2015 de beschikking over een
data-abonnement van 500MB dat integraal deel uitmaakt van het GSM-abonnement:
• Cools Bart
• Reenaers Kristine
• Sauwens Sigrid
• Sclep Jo
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De gemeentelijke GSM-policy wordt overgenomen.
Art. 2
Volgende personeelsleden beschikken (of zullen beschikken) over een functiegebonden
GSM-toestel:
• Bamps Jill
• Coenen Gino
• Cools Bart
• Reenaers Kristine
• Sauwens Sigrid

•

Sclep Jo

Art. 3
Volgende 4 personeelsleden krijgen per 1 juni 2015 de beschikking over een dataabonnement van 500MB dat integraal deel uitmaakt van het GSM-abonnement:
• Cools Bart
• Reenaers Kristine
• Sauwens Sigrid
• Sclep Jo
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.

kenning verminderd tarief kinderopvang
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening met een
inkomensgerelateerde ouderbijdrage in bepaalde gevallen vanaf 1 april 2014 recht
hebben op een individueel verminderd tarief. De meeste ouders, waaronder
leefloontrekkers en mensen wiens inkomen gedaald is, kunnen dit tarief laten berekenen
zonder tussenkomst van het OCMW;
Overwegende dat er een aantal ouders zijn die niet onder één van bovenvermelde
groepen vallen en voor wie het betalen van de berekende bijdrage op basis van het
inkomen financieel onhaalbaar is. Dan kan het OCMW beslissen om een verminderd tarief
(OCMW tarief) toe te kennen. Het OCMW maakt zelf een inschatting of het om een
dergelijke situatie gaat;
Gelet op het voorstel van het LSO om in Limburg een eenduidig criterium te hanteren bij
de beoordeling of een ouder recht heeft op een van de mogelijke OCMW-tarieven, nl. de
criteria voor het bekomen van een verwarmingstoelage;
Overwegende dat er uiteraard nog steeds uitzonderingen mogelijk zijn op basis van
specifieke motivering van het OCMW;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
OCMW Alken kan zich vinden in de voorgestelde werkwijze van het LSO om in Limburg
een eenduidig criterium te hanteren bij de beoordeling of een ouder recht heeft op een
van de mogelijke OCMW-tarieven vermindering kinderopvang, nl. de criteria voor het
bekomen van een verwarmingstoelage.
Art. 2
Het betreft een handvat. Uitzonderingen zijn uiteraard nog steeds mogelijk op basis van
een specifieke motivering.
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.
nisname van de lijst der betaalbaarstellingen
DE RAAD
De raad neemt kennis van de lijst met betaalbaarstellingen:
• van documentnr. 2014004693 tot documentnr. 2014004710
• van documentnr. 2015001020 tot documentnr. 2015001329
rzicht van de cijfers voor de maand april 2015
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
263
770

Vorig jaar
357
1018

1033

1375

244
43
29

211
49
34

Maand
19
€ 14.372,75

Vorig jaar
15
14.150,00

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

7
€5 721,53

3
€2 157,18

Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden +65
*) Bedrag +65
*) Aantal zorgbehoevenden -65
*) Bedrag -65

Maand
122
€ 4.111,00
19
€ 962,00

Vorige maand
125
€ 4.237,00
21
€ 1.136,00

Einde maand
4
3
2
2
14

Einde vorige
maand
4
3
2
2
14

Maand
27
€ 4.069,24

Vorige maand
26
€ 4.615,76

Aantal
kinderen
317
140
78

Aantal gezinnen

*) Totaal
Gebruikers dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Opgevangen bewoners LOI
*)
*)
*)
*)
*)

Pleinstraat 97A
Pleinstraat 97B
Steenweg 113/2
Schoolstraat 15
Stationsstraat 135

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
Buitenschoolse kinderopvang
*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest

215
90
57

Aantal
kinduren
6263
1108
761

*) Basis
*) Ouderbijdrage

99

82

574
8706

€ 17.732,86
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal
kinderen
348
175
70
93
17.232,79 €

Aantal gezinnen
230
112
53
74

Aantal
kinduren
6522
1367
635
417
8941

