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VERSLAG OCMW-RAAD 24 NOVEMBER 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 notulen vorige zitting
2. Data vergaderingen 2016
3. Brugdagen 2016
4. Afsluiting overeenkomst levering elektriciteit
5. Afsluiting overeenkomst levering aardgas
6. Samenwerkingsovereenkomst Infrax
7. Goedkeuring bestek opmaak ontwerpplan GRAS
8. Aanpassing HHR BKO
9. Vergoeding vrijwilligers AML
10. Openverklaring functie maatschappelijk werker
11. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
12. Cijfergegevens voor de maand oktober 2015
13. Kennisname van de notulen van het BCSD
14. Kennisname van de secretarisbesluiten
15. Aanstelling coördinator sociale dienst in statutair dienstverband per
01.12.2015
16. Tegemoetkoming smartphone coördinator sociale dienst
17. Contract bepaalde duur maatschappelijk werker
18. Verdere vervanging maatschappelijk werker (7,6/38)
19. Aanstelling technische medewerker 1
20. Aanstelling technische medewerker 2
21. Vaststelling werfreserve technisch medewerker

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Data vergaderingen 2016
De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder
comité voor de sociale dienst zullen in 2016 op volgende tijdstippen
plaatsvinden:

BCSD (13u)

Raad (20u)

Januari

Dinsdag 26/01

Dinsdag 26/01

Februari

Dinsdag 23/02

Dinsdag 23/02

Maart

Dinsdag 22/03

Dinsdag 22/03

April

Dinsdag 26/04

Dinsdag 26/04

Mei

Dinsdag 24/05

Dinsdag 24/05
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3. Brugdagen 2016

Juni

Dinsdag 28/06

Dinsdag 28/06

Juli

Nog te bepalen

Augustus

Dinsdag 23/08

Dinsdag 23/08

September

Dinsdag 27/09

Dinsdag 27/09

Oktober

Dinsdag 25/10

Dinsdag 25/10

November

Dinsdag 22/11

Dinsdag 22/11

December

Dinsdag 20/12

Dinsdag 20/12

Volgende brug- en sluitingsdagen worden vastgesteld voor het jaar 2016:
Administratie & poetsdienst
•
•
•

vrijdag 06/05/2016 : brugdag met Hemelvaart (05/05/2016)
dinsdag 17/05/2016: personeelsuitstap
vrijdag 22/07/2016 : brugdag met nationale feestdag (21/07/2016).

Buitenschoolse kinderopvang
•
•
•
•
•

vrijdag 06/05/2016 : brugdag met Hemelvaart (05/05/2016)
dinsdag 17/05/2016: personeelsuitstap
vrijdag 22/07/2016 : brugdag met nationale feestdag (21/07/2016)
maandag 31/10/2016: brugdag met 01/11/2016 (open op 02/11/2016)
van maandag 26/12/2016 t.e.m. vrijdag 30/12/2016

Kinderdagverblijf
•
•
•
•
•
•

11 maart 2016: vorming
vrijdag 06/05/2016 : brugdag met Hemelvaart (05/05/2016)
dinsdag 17/05/2016: personeelsuitstap
vrijdag 22/07/2016 : brugdag met nationale feestdag (21/07/2016)
maandag 31/10/2016: brugdag met 01/11/2016 (open op 02/11/2016)
van maandag 26/12/2016 t.e.m. vrijdag 30/12/2016

Dienstencentrum
•
•
•
•
•

vrijdag 06/05/2016 : brugdag met Hemelvaart (05/05/2016)
dinsdag 17/05/2016: personeelsuitstap
van donderdag 21/07/2016 tot vrijdag 29/07/2016
maandag 31/10/2016: brugdag met 01/11/2016
van maandag 26/12/2016 t.e.m. vrijdag 30/12/2016

4. Afsluiting overeenkomst levering elektriciteit
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum op 24.02.2015 besliste tot deelname in de
samenaankoop “Raamovereenkomst – levering van energie (aardgas en
elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018), voor de leveringsjaren 2016 +
2017 + 2018;
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Overwegende dat de Bestendige Deputatie in zitting van 03.09.2015 percelen 1
t.e.m. 3 toewees aan de firma Energie I&V België bvba/Anode Energie met
administratieve zetel te Bleyveldstraat 9 - 3320 Hoegaarden;
Gelet op de ontwerpovereenkomst tussen ons centrum en de firma Energie I&V
België bvba/Anode Energie;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum ondertekent de raamovereenkomst met de firma Energie I&V
België bvba/Anode Energie voor de levering van elektriciteit voor de periode
01.01.2016-31.12.2018.
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. Afsluiting overeenkomst levering aardgas
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum op 24.02.2015 besliste tot deelname in de
samenaankoop “Raamovereenkomst – levering van energie (aardgas en
elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018), voor de leveringsjaren 2016 +
2017 + 2018;
Overwegende dat de Bestendige Deputatie in zitting van 03.09.2015 perceel 4
toewees aan de firma Antargaz Belgium NV met administratieve zetel te De
Kleetlaan 5 bus A - 1831 Mechelen;
Gelet op de ontwerpovereenkomst tussen ons centrum en de firma Antargaz
Belgium NV;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum ondertekent de raamovereenkomst met de firma Antargaz Belgium
NV voor de levering van aardgas voor de periode 01.01.2016-31.12.2018.
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
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6. Samenwerkingsovereenkomst Infrax
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de mmnieuwe samenwerkingsovereenkomst over de installatie en het
beheer van oplaadterminals bij OCMW's: in de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst wordt een zo correct mogelijke vergoeding
nagestreefd, rekening houdend met de door het OCMW aangeboden diensten
enerzijds en de druk die de netbeheerders ondervinden om de netvergoedingen
zo laag mogelijk te houden anderzijds. De nieuwe vergoeding wordt onder meer
berekend op basis van het aantal actieve budgetmeters op hetgrondgebied (op
27/10/2015 waren dat er 43) en op basis van de openingsuren van het
oplaadpunt;
Overwegende dat om de budgettaire impact in te perken voor beide partijen,
Infrax garandeert dat in het nieuwe systeem de vergoeding niet meer dan 20%
zal afwijken van de vergoeding van 2014, noch in plus noch in min. Bovendien
krijgt elk OCMW de mogelijkheid om de vergoeding te laten groeien. Dit kan
door de openingsuren van de reeds bestaande oplaadpunten te verruimen of
door een voorstel uit te werken om een extra oplaadpunt te voorzien;
Overwegende dat de nieuwe overeenkomst, die in heel Vlaanderen wordt
ingevoerd, op 1 januari 2016 zou ingaan;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Infrax wordt goedgekeurd per
01.01.2016.
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.
7. Goedkeuring bestek opmaak ontwerpplan GRAS
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor de begeleiding bij
het opmaken van een ontwerpplan voor het creëren van GRoene en
Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS);
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Gelet op de administratieve, contractuele en technische bepalingen;
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Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:
• DONKER Groen België NV, Ossegemstraat 41, 1860 Meise
• Goodplanet Belgium, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
• Kleefkruid, natuurbeleving en speelgroen in de kinderopvang,
miravanolmen@gmail.com
• Natuurlijke speelruimte, Hofbouwstraat 1, 9930 Zomergem
• Wilgen bvba, Loyestraat 6, 3560 Lummen
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 de begeleiding bij het opmaken van
een ontwerpplan voor het creëren van GRoene en Avontuurlijke
Speelplaatsen (GRAS) 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.
8. Aanpassing HHR BKO
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerp van nieuw huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen op vlak van inschrijven, nl. de
inschrijvingsperiode op schooldagen werd verlengd van 2 weken naar 1 maand;
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Overwegende dat deze aanpassing is gebeurd naar aanleiding van herhaaldelijke
klachten van ouders dat de inschrijvingsperiode te kort was;
Overwegende dat daarenboven het 24u op voorhand reserveren of uitschrijven
nu duidelijker geformuleerd is om verwarring bij de ouders te vermijden;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Het nieuwe huishoudelijke reglement voor de buitenschoolse kinderopvang 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.
9. Vergoeding vrijwilligers AML
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum sedert 2003 participeert in Anders Mobiel
Limburg (AML). OCMW-Alken is samen met de OCMW’s van Diepenbeek, Hasselt,
Zonhoven, Lummen, Kortessem, Herk-de-Stad, Wellen, Beringen, Leopoldsburg
en St.-Truiden in deze interlokale vereniging gestapt. De gemeentes van AML
organiseren het vervoer van minder mobiele personen op een uniforme manier
en streven naar een grensoverschrijdende werking tussen de gemeentes;
Gelet op het feit dat de onkostenvergoeding (kilometervergoeding) niet mag
gecombineerd worden met een forfaitaire vergoeding, tenzij de vrijwilliger
slechts 2000km per jaar aflegt;
Overwegende dat heel wat vrijwilligers meer dan 2000km op jaarbasis afleggen
en er daarom op het niveau van de AML-stuurgroep werd voorgesteld om de
forfaitaire vergoedingen (wachtvergoeding en vergoeding <10 km) af te schaffen
per 1 januari 2016;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Per 1 januari 2016 worden de forfaitaire vergoedingen (wachtvergoeding + tarief
< 10km) voor de AML-vrijwilligers afgeschaft. Ze krijgen vanaf dan enkel de
geldende kilometervergoeding (op heden €0,34/km).
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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.
10. Openverklaring functie maatschappelijk werker
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de functiebeschrijving van begeleidster in de kinderopvang;
Gelet op het goedgekeurde examenprogramma;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling;
Gelet op het voorstel van samenstelling van examenjury;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Er wordt een functie maatschappelijk werker” in 34,2 contractueel dienstverband
(B1-B3) openverklaard.
Art. 2
Deze functie wordt begeven via aanwerving.
Art. 3
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.
Art. 4
De bekendmaking geschiedt via:
• Wis-computer
• Gemeentelijke website
• Infoblad
• HBVL (digitaal en papieren versie)
Art. 5
De examenjury wordt als volgt samengesteld:
◦ Marc Bovy
◦ Jean Geelen
◦ Sigrid Sauwens
◦ Jo Sclep (secretaris van de jury)
Art. 6
De uiterste inschrijvingstermijn wordt vastgelegd op 10 januari 2016. De
kandidaturen worden goedgekeurd door de voorzitter.
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
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verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen en de heer
Provinciegouverneur.
11. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De lijst der betaalbaarstellingen van documentnr. 2015003796 tot documentnr.
2015004294 wordt goedgekeurd.
12. Cijfergegevens voor de maand oktober 2015
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) 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
Buitenschoolse kinderopvang
*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Maand
342
815

Vorig jaar
368
931

1157

1299

249
241
46
43
47*
25
klas 5B, week van verbondenheid
Maand
Vorig jaar
16
12
€ 15.541,99
10.938
10
7 267,82

6
3 954,78

Maand
134
€ 5.110,00

Vorige maand
145
€ 5.235,00

Einde maand
4
3
2
10
14

Einde vorige
maand
4
3
2
6
13

Maand
27
€ 5.029,62
98%

Vorige maand
25
€ 4.458,40
96%

Aantal
kinderen
239
143
81
124

Aantal gezinnen
168
97
57
100

Aantal
kinduren
4248
2262
1403
1261
9174

€ 21.886,45
Vorig jaar
Aantal

Aantal gezinnen

Aantal
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*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

kinderen
299
154
91
106
€ 19.265,08

208
103
67
90

kinduren
4922
2076
1283
723
9004

