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VERSLAG OCMW-RAAD 27 OKTOBER 2015
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx,
Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en
Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden; Jo Sclep, secretaris;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting
2. Buitengewone AV CIPAL 11.12.2015
3. Budgetwijziging nr. 1
4. Inrichting motorische ruimte BKO Terkoest
5. Aanpassing collectief pensioenplan
6. Permanentie begeleiding NMBV's
7. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
8. Cijfergegevens maand september 2015
9. Kennisname van de notulen van het BCSD
10. Kennisname van de secretarisbesluiten
11. Kennisname oninbaarverklaring financieel beheerder
12. Diverse oninbaarverklaringen
13. Afsluiten diverse sociale bijstandsrekeningen
14. Invulling startbaanovereenkomst poetsdienst
15. Contract medewerker dienstenchequebedrijf
16. Verlenging startbaanovereenkomst maatsch werker
17. Aanstelling begeleider BKO per 01.12.2015
18. Verdere vervanging Lien Hoste per 01.12.2015
19. Vaststelling werfreserve begeleider BKO
20. Personeelsoverzicht 3e kwartaal 2015

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Buitengewone AV CIPAL 11.12.2015
De buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV zal doorgaan op 11
december 2015 om 10u30 in het Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1,
2430 Laakdal.
De raad van bestuur heeft op 13 oktober 2015 de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2015 om 10u30 goedgekeurd.
De agenda is als volgt:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
4.
Rondvraag
5.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
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Daar er geen kandidaat is, wordt er geen vertegenwoordiger afgevaardigd voor
deze vergadering.
3. Budgetwijziging nr. 1
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er een aantal uitgavenposten overschreden zullen worden en
dat dit gecompenseerd wordt door een verlaging van andere uitgaven en een
verhoging van de inkomsten;
Overwegende dat in de eerste budgetwijziging van 2015 het resultaat van de
jaarrekening 2014 wordt ingebracht. De exploitatierekening vertoonde in 2014
een positief saldo.
Hierdoor wordt het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar
verbeterd met € 408.580. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het
vorige boekjaar bedraagt € 771.481. Zoals zichtbaar in schema BW4 heeft dit
tevens een gunstig gevolg op het resultaat op kasbasis;
Overwegende dat de budgetwijziging enkel aanpassingen in het
exploitatiebudget bevat. De voornaamste wijzigingen zijn:
1. Tengevolge van aanpassingen van arbeidsprestaties (pensionering,
uitdiensttreding,
verminderde prestaties,…) worden de budgetten aangepast aan de huidige
bezettingen.
2. Er werden bij de opmaak van het budget geen aparte artikels aangemaakt
voor de loonkosten van de sociale maribel;
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 01/2015;.
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De voorgestelde budgetwijziging wordt goedgekeurd.
Art. 2
Conform artikel 255 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie
van de OCMW’s wordt deze beslissing overgemaakt aan het College van
Burgemeester en Schepenen en de heer Provinciegouverneur.
4. Inrichting motorische ruimte BKO Terkoest
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de overheidsopdracht voor de
inrichting van de motorische ruimte BKO Terkoest in zitting van 25 augustus
2015;

27.10.2015

Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 09.10.2015 waaruit
blijkt dat er slechts 1 inschrijver was voor deze opdracht, nl.
•
Wesco, € 1.609,71
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 van volgende materialen wordt toegewezen aan de firma Wesco,
Vinkstraat 12, 3070 Kortenberg tegen de prijs van €1.609,71, exclusief BTW:
• 3 opvangmatten 2mx1m dikte 20cm
• 1 opvangmat 2mx1m dikte 30cm
• 4 muurmatten 1mx1m dikte 4cm
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. Aanpassing collectief pensioenplan
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum op 13 oktober 2015 een schrijven ontving van
Belfius/Ethias betreffende het collectieve pensioenplan voor contractuele
personeelsleden opgericht door de provincie Limburg;
Overwegende dat men gemerkt heeft dat voor een aantal gepensioneerden het
bedrag van de aanvullende rente zeer beperkt is, wordt er voorgesteld om het
reglement te wijzigen zodat het aanvullend voordeel eenmalig kan uitgekeerd
worden als het een zeer laag bedrag betreft. Vandaar dat het bestuur de keuze
heeft uit volgende opties:
1) uitkering in rente voor iedereen (huidige toestand)
2) uitkering in kapitaal indien het jaarbedrag van de rente kleiner of gelijk is
aan €100 (niet geïndexeerd) op jaarbasis;
Gelet op het voorstel om voor optie 2 te kiezen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum kiest voor de optie om uit te keren in kapitaal indien het jaarbedrag
van de rente kleiner of gelijk is aan €100 (niet geïndexeerd) op jaarbasis.

27.10.2015
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.
6. Permanentie begeleiding NMBV's
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum een overeenkomst heeft met Fedasil voor de
opvang van 7 niet-begeleide minderjarigen. Voor de begeleiding van deze
minderjarigen moet er in principe een 24-uurspermanentie worden voorzien. Ons
centrum voorziet hiervoor geen fysieke permanentie (niet noodzakelijk), maar de
minderjarigen kunnen de begeleiders ten allen tijde telefonisch contacteren (1
nummer dat om de week wordt omgeschakeld naar de GSM's van de
begeleiders);
Overwegende dat Fedasil ons de afgelopen jaren een aantal maal attenteerde op
het feit dat er een permanentieregeling moet uitgewerkt worden voor de
medewerkers van ons Lokaal Opvanginitiatief, te meer daar het dagbedrag dat
ons centrum ontvangt voor de opvang van minderjarigen in de loop van 2014
gevoelig gestegen is (van €44/dag naar €67/dag);
Overwegende dat na samenspraak met de dienst vreemdelingen en na
vergelijking met andere OCMW's die minderjarigen opvangen wordt voorgesteld
om 3u/week overuren toe te kennen voor deze permanentieopdracht;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Aan de begeleiders van de dienst vreemdelingen wordt per week
permantieopdracht 3u overuren toegekend.
Art. 2
Deze overuren dienen opgenomen te worden conform de regeling die vastgelegd
werd in onze rechtspositieregeling.
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. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen van documentnr.
3181 tot nr. 3795.
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8. Cijfergegevens maand september 2015
De secretaris overloopt de cijfers van de maand september 2015:

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
378
833

Vorig jaar
233
873

1211

1065,5

269*
60
29
*week van verbondenheid-extra
dorpsrest.-karaoke
Maand
21
€ 17.288,35

236
42
26
Maand
14
11498,91

9
€ 5.135,72

7
€ 4.881,71

Maand

Vorige
maand

145
€ 5.235,00

150
€ 5.323,00

Einde maand
4
3
2
6
13

Einde vorige
maand
4
3
2
6
14

Maand
25
€ 4.458,40
96%

Vorige
maand
26
€ 4.645,05
97%

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

Aantal kinderen
241
152
72
124

Aantal
gezinnen
169
103
51
99

*) Ouderbijdrage

€ 20.591,71

*) Totaal
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Mantelzorgtoelage
*) Aantal
zorgbehoevenden
*) Bedrag
Opgevangen bewoners
LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
*) Bezettingsgraad

Vorig jaar

Aantal
kinduren
4040
2200
1202
1202
8644
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*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal kinderen
279
148
89
122
€ 20.875,47

Aantal
gezinnen
189
100
65
100

Aantal
kinduren
3993
2391
1565
1100
9049

