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VERSLAG OCMW-RAAD 22 SEPTEMBER 2015
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Carine Meyers,
Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en Pierrette Putzeys,
OCMW-raadsleden; Jo Sclep, secretaris;
Verontschuldigd: Sis Luyckx, OCMW-raadslid;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Goedkeuring bestek inrichting buitenruimte KDV
3. Samen Intrafamiliaal Geweld Stoppen
4. Clusterwerking arbeidstrajectbegeleiding
5. Samenstelling examenjury medewerker poetsdienst
6. Principiële beslissing tot creatie 2 extra LOI-plaatsen
7. Uitbreiding overeenkomst met Vlabus
8. Kennisname van de betaalbaarstellingen
9. Overzicht cijfers maand augustus 2015
10. Kennisname van de notulen van het BCSD
11. Kennisname van de secretarisbesluiten
12. Uitbreiding uren medewerker poetsdienst (8/38)
13. Verlenging contract technisch medewerker LOI + KDV (9/38)
14. Personeelsoverzicht 2e kwartaal 2015
15. Verlenging werfreserve kinderopvang (toegevoegd bij hoogdringendheid)

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Goedkeuring bestek inrichting buitenruimte KDV
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor de inrichting van de
buitenruimte van het kinderdagverblijf;
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:
• Droogmans, Weyerstraat 31, 3850 Kozen
• Ecologic bvba, Biesakkerlaan 1, 2450 Meerhout
• EcoWell bvba, Puursesteenweg 321, 2880 Bornem
• Flexidal Rubber, Bosstraat 20, 9880 Lotenhulle (Aalter)
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•
•
•
•
•
•

Govaplast, Industriepark Kolmen, Kolmenstraat 1324, 3570 Alken
Impermo, Tiensesteenweg 127, 3800 St-Truiden
Kunstgrasdiscount, Ieperstestraat 129, 8890 Moorslede
Martens-Robben, Stevoortse Kiezel 466, 3512 Stevoort
R-Tek, Kaudenaardestraat 61, 1700 Dilbeek
The garden Solutions bvba, Oudehofstraat 69, 9850 Nevele

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
"inrichting buitenruimte kinderdagverblijf" 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.
3. Samen Intrafamiliaal Geweld Stoppen
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat LINK (Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten) een
samenwerking IS tussen politie, justitie, hulpverlening en besturen om
uitzonderlijk zware situaties van intrafamiliaal geweld te stoppen. Deze partners
maken een gezamenlijk plan van aanpak op maat van het gezin en houden
daarbij rekening met de problemen en de risico’s maar ook met de
mogelijkheden en beschermende factoren. Het gezin wordt betrokken bij de
opmaak van het plan. Eén casusregisseur coördineert de interventies van de
betrokken organisaties en garandeert zo de uitvoering van dat plan.
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Gelet op de oproep van het bureau van het LSO om een contactpersoon aan te
duiden die de taak van casusregisseur kan opnemen als LINK daarom verzoekt.
De contactpersoon moet de nodige begeleiding kunnen regelen. Rachel Neven
blijft als vertegenwoordiger van het LSO aan het operationeel team deelnemen
en volgt de situatie samen met de contactpersoon op;
Gelet op het voorstel om Stefanie Dekens aan te duiden als
contactpersoon/casusregisseur inzake deze materie daar zij al
zorgoverlegcoördinator is;
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 werkwijze van LINK.
Art. 2
Stefanie Dekens wordt aangeduid als contactpersoon/casusregisseur inzake de
materie van intrafamiliaal geweld.
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. Clusterwerking arbeidstrajectbegeleiding
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum een clusterovereenkomst betreffende
trajectbegeleiding heeft met de OCMW's van Borgloon, Kortessem,
Nieuwerkerken, Heers en Gingelom. Ons centrum deelt een trajectbegeleider
(startbaner) met de OCMW's van Heers en Gingelom. De andere 3 OCMW's delen
ook een trajectbegeleider;
Overwegende dat door de staatshervorming deze bevoegdheid overgeheveld is
naar Vlaanderen, met als gevolg dat de clusterwerking volledig wordt
herzien/afgebouwd. Men ontvangt enkel nog een toelage voor financiering van
de trajectbegeleider zolang de huidige startbaner nog in dienst is (d.i. in casu tot
het einde van het kwartaal waarin het personeelslid 26 jaar wordt). Voor AlkenHeers-Gingelom is dit 30.09.2015, voor Borgloon-Kortessem-Nieuwerkerken is
dit 30.06.2016;
Overwegende dat trajectbegeleiding in de loop der jaren een essentieel
onderdeel geworden is van de werking van onze sociale dienst (activering !) en
we dus ook in de toekomst wensen in te zetten op arbeidstrajectbegeleiding;
Gelet op de voorbereidende vergadering dd. 02.09.2015 en de hierin gemaakte
afspraken tussen de 6 OCMW's. Het betreft uiteraard een tussenoplossing. Vanaf
01.07.2016 moet er op zoek gegaan worden naar een structurele (nietgesubsidieerde) oplossing.
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
OCMW Alken gaat formeel akkoord met volgende gemaakte afspraken:
1.
Het OCMW Borgloon is bereid om Leen Neyens in dienst te houden tot
30/06/2016, vervaldatum van de cluster Haspengouw.
2.
De totale loonkosten en werkingskosten voor de werking van de cluster
blijven verder gedragen worden door de zes OCMW ’s op basis van de afspraken
gemaakt in de bestaande samenwerkingsovereenkomst.
3.
Vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 juni 2016 zal het OCMW Borgloon de
subsidiëring voor de cluster verder innen en verrekenen naar de zes OCMW ’s op
basis van de bestaande verdeelsleutel. Voor deze periode bedraagt de
subsidiëring voor nog 1 trajectbegeleider:
a. € 38.213,03 op jaarbasis of € 28.659,77 voor de periode 01/10/2015 –
30/06/2016
b. € 12.500,00 werkingskosten of € 9.374,99 voor de periode 01/10/2015 –
30/06/2016 waarvan 50% voor het OCMW Borgloon en de resterende 50%
te verdelen over de zes gebruikers.
4.
Kostprijs voor de twee trajectbegeleiders op basis van de rekeningcijfers
2014. In deze kostprijs werd verrekend: lonen, verzekeringen BA en AO,
vakantiegeld, werkgeversbijdrage RSZPPO, tweede pensioenpijler 2%,
tussenkomst in de vakbondspremie, maaltijdcheques en de administratiekosten
op de MTC. De totale kosten 2014 bedroegen € 89.504,25 (vertaald naar 9
maanden is deze: € 67.128,19. De subsidiering voor de cluster bedraagt voor 9
maanden op basis van 1 trajectbegeleider: € 28.659,77 + € 4.687,49
werkingskosten ( = 50%) of samen € 33.347,26).
5.
De kosten voor de verplaatsingen worden individueel aangerekend per
OCMW.
6.
Het persoonlijk aandeel voor ieder OCMW voor deze 9 maanden wordt
geraamd op [( 67.128,19 – 33.347,26 ): 6 ] = € 5.630,16
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.
5. Samenstelling examenjury medewerker poetsdienst
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de beslissing houdende organisatie van een examen voor technisch
medewerker voor gemeente en OCMW;
Overwegende dat de examenjury nog moet samengesteld worden;
Gelet op het voorstel tot samenstelling van deze jury;

22.09.2015
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De examenjury voor de functie van technisch medewerker gemeente en OCMW
wordt als volgt samengesteld:
•
Marc Bovy, secretaris OCMW Gingelom
•
Nadine Dethier, secretaris OCMW Lummen
•
Pascal Giesen (jurylid voor OCMW, secretaris van de jury voor de
gemeente)
•
Jo Sclep (jurylid voor gemeente, secretaris van de jury voor het OCMW)
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. Principiële beslissing tot creatie 2 extra LOI-plaatsen
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Om de hoge instroom van asielzoekers het hoofd te bieden werd er in
ministerraad van 28.08.2015 beslist om een nieuwe oproep te lanceren t.a.v. de
OCMW's om de capaciteit van de bestaande LOI's uit te breiden of om nieuwe
LOI-plaatsen te openen via een overeenkomst van onbepaalde duur. Als de
instroom terug onder controle is, zal er een einde gemaakt worden aan de
overeenkomst (opzegtermijn van 6 maanden);
Overwegende dat de doelgroep die aan deze extra individuele opvangstructuren
zouden toegewezen worden, voornamelijk zal bestaan uit asielzoekers voor wie
het heel waarschijnlijk is dat ze het statuut van vluchteling zullen krijgen of uit
begunstigden van de opvang met een verblijfsvergunning van meer dan drie
maanden;
Gelet op het voorstel om tegemoet te komen aan deze oproep en de
bufferplaatslocatie (2 personen) om te vormen tot een plaats waar een gezin van
4 personen kan opgevangen worden (gezin van 4 personen);
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum zal de bufferlocatie te Schoolstraat 15 aanbieden aan Fedasil als
huisvesting voor een gezin van 4 personen, in plaats van de huidige 2 personen.
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
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verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen en de heer
Provinciegouverneur.
7. Uitbreiding overeenkomst met Vlabus
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er momenteel een zeer hoge bezetting is in onze
buitenschoolse kinderopvang in Sint-Joris;
Gelet op het voorstel om vanaf oktober 2015 beroep te doen op een lesgever
van Vlabus vzw. Deze lesgever zou ingezet worden in de school op maandag,
dinsdag en donderdag van 15u-17u;
Gelet op het voorstel is om een contract af te sluiten met Vlabus voor een
periode van 3 maanden. In de komende maanden zal er worden nagegaan of het
budgettair en organisatorisch haalbaar/wenselijk is om vanaf januari 2016 een
extra personeelslid in te schakelen, eventueel voor een beperkte prestatiebreuk;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De overeenkomst met vzw Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) wordt
voor de periode 01.10.2015-31.12.2015 uitgebreid met 9u per week. Het betreft
een uitbreiding voor volgende momenten:
•
maandag, dinsdag en donderdag van 15u-17u (school Sint-Joris)
Art. 2
De kostprijs hiervoor bedraagt €31,80/uur (+ kilometervergoeding).
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. Kennisname van de betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen van documentnr.
2015002626 tot nr. 2015003180.
9. Overzicht cijfers maand augustus 2015
De secretaris geeft een overzicht van de cijfers voor de maand augustus:
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal

Maand
324
748

Vorig jaar
412,5
653

1072

1065,5
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Gebruikers dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris

121
34
26

112
38
26

Maand
22
€ 18.506,89

Vorig jaar
12
11626,34

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

9
€ 5.135,72

8
€ 5.314,65

Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden
*) Bedrag

Maand
150
€ 5.323,00

Vorige maand
151
5.398,00 €

Einde maand

Einde vorige
maand
4
0
2
3
14

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

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

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

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
*) Bezettingsgraad
Buitenschoolse kinderopvang
*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

4
3
2
6
13
Maand
26
€ 4.645,05
97%

Vorige maand
27
4.113,36 €

Aantal
kinderen
263

Aantal gezinnen
175

Aantal
kinduren
9792

9792

€ 14.448,23
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal
kinderen
262

13.392,63 €

Aantal gezinnen
170

Aantal
kinduren
9129

9129

