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VERSLAG OCMW-RAAD 22 MAART 2016
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx,
Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Pierrette Putzeys en
Ilse Cops, OCMW-raadsleden; Jo Sclep, secretaris;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2015
3. Besteding fonds gas en elektriciteit 2016
4. Vraag Sint-Vincentius tot tussenkomst in kosten
5. Goedkeuring bestek levering betontegels KDV
6. Goedkeuring bestek levering rubberen tegels KDV
7. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
8. Cijfers voor de maand februari 2016
9. Secretarisbesluiten
10. Kennisname van de notulen van het BCSD
11. Verlenging startbaancontract technisch medewerker

OPENBAAR GEDEELTE

De voorzitter opent de zitting met een tekst over de aanslagen te Brussel van
vanmorgen. Aansluitend nemen de raadsleden een minuut stilte in acht.
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2015
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerp van jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling
voor het dienstjaar 2015;
Overwegende dat dit jaarverslag uiterlijk op 31 maart 2016 moet worden
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Besluit
eenparig

22.03.2016
Art. 1
Het jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling dienstjaar 2015 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.
3. Besteding fonds gas en elektriciteit 2016
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de omzendbrief betreffende het “preventief sociaal energiebeleid” in het
kader van het gas- en elektriciteitsfonds dd. 13.04.2010;
Overwegende dat we nog geen zicht hebben op het bedrag voor 2016 en we ons
bijgevolg gebaseerd hebben op het bedrag van 2015, zijnde €1.520,68;
Gelet op het voorstel van de sociale dienst;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Het ons toegekende budget in het kader van het gas- en elektriciteitsfonds 2016
zal als volgt besteed worden:
Betaling energieschulden
•

Terugbetaling energiefacturen personen in budgetbeheer/begeleiding

Een gedeelte van het bedrag wordt voorbehouden om tussen te komen in de
energiefacturen van cliënten die in budgetbeheer/budgetbegeleiding zijn.
We voorzien voor 28 mensen een tussenkomst van 30 euro in hun
energiefactuur.
Voorzien budget:
28 x 30 euro = 840 euro
•

Vorming ‘stroomlijners’ i.s.m. vormingplus Limburg

Infosessie ‘Hoe verbruik ik minder elektriciteit?’
Aan de hand van ‘praatplaten’ (tekeningen) wordt er in gesprek gegaan met de
deelnemers en worden er concrete tips uit gewisseld om minder elektriciteit te
verbruiken.
Doelgroep: alle cliënten van OCMW Alken
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 14 deelnemers
14 x 25 euro = 350 euro
Collectieve acties
•

Preventie
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Verspreiden van folders omtrent opladen van de budgetmeter, energiescan,
energiemeter, zuinig energieverbruik, V-test,… Cliënten worden hieromtrent
aangeschreven.
•

Vorming maatschappelijk assistent

Energiedag VVSG, infosessie Infrax, infosessie Duwolim-leningen
Individuele acties
•
Lokale adviescommissie
Huisbezoeken LAC, briefwisseling LAC
•

V-test doen voor cliënten

Er zal voor alle cliënten in budgetbeheer op basis van hun afrekening van
elektriciteit en gas een vergelijking gemaakt worden van de verschillende
leveranciers op de website van de VREG. Nadien worden de resultaten met de
cliënt besproken. Indien gewenst kan er hulp geboden worden bij het over gaan
naar een andere leverancier.
•

Energie-acties

huisbezoeken omtrent energie, behandelen van Duwolim aanvragen, nagaan of
cliënten recht hebben op sociaal tarief gas en elektriciteit,…
•
Terugbetaling in het onderhoud van de verwarmingsketel en/of
schoorsteenvegen
Het verspreiden van folders rond CO-vergiftiging om op die manier het belang
van onderhoud van een verwarmingsketel of schoorsteen te benadrukken.
Er wordt een tussenkomst van 35 euro voorzien voor alle eigenaars en huurders,
die behoren tot de doelgroep en die financieel zelf instaan voor het onderhoud
van de verwarmingsketel.
Doelgroep:
• leefloners
• personen die een financiële steun ontvangen
• personen in budgetbeheer of budgetbegeleiding
Voorzien budget: 10 x 35 euro = 350 euro
Art. 2
Met het resterende budget kunnen energiezuinige pakketten aangekocht worden
voor de cliënten (bv. spaarlampen, een spaardouchekop, een bruismondstuk,…)
Art. 3
Er kunnen budgetverschuivingen plaats vinden binnen hogervermelde posten.
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.
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4. Vraag Sint-Vincentius tot tussenkomst in kosten herinrichting lokaal Stationsstraat 135
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de vraag van Sint-Vincentius dd. 14.01.2016 houdende een
tussenkomst in de kosten van de herinrichting van het lokaal dat zij ter
beschikking hebben van ons centrum (Stationsstraat 135);
Overwegende dat de werken werden uitgevoerd door vrijwilligers;
Overwegende dat de aanpassingswerken werden uitgevoerd om op deze wijze
een andere manier van werken te kunnen toepassen. De klanten zullen de keuze
hebben om ofwel de derde woensdag, derde donderdag of derde vrijdag van de
maand langs te komen om hun voedselpakket af te halen. Zo kan er meer
rekening gehouden worden met hun keuze aan voedingswaren en de grootte van
het gezin. Sint-Vincentius zal geen voedselpakketten meer op voorhand
klaarmaken doch op het moment dat de klant zich aanmeldt. Ze hebben ook een
klein kantoortje ingericht waar wij ze de klanten even apart kunnen nemen;
Gelet op het overzicht van de facturen van de gebruikte materialen. Er wordt
een tussenkomst gevraagd van €685,64;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Sint-Vincentius krijgt een tegemoetkoming van €685,64 als tussenkomst in de
kosten van de herinrichting van het lokaal dat zij ter beschikking hebben van ons
centrum (Stationsstraat 135);
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. Goedkeuring bestek levering betontegels KDV
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor de levering van
betontegels 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 (011/59 02 70)
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•
•
•
•

Martens Robben, Stevoortse Kiezel 466, 3512 Stevoort (011/31 22 07)
Ebema, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal (089/61 00 11)
Paesen-Expo Beton NV, Steenweg Linde 55, 3990 Peer
Stradus, Dellestraat 41, 3550 Heusden-Zolder (013/53 05 00)

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
"levering betontegels 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.
6. Goedkeuring bestek levering rubberen tegels KDV
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor de levering van
rubberen tegels 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:
•
Flexidal Rubber, Bosstraat 20, 9880 Lotenhulle (Aalter) (09/325 07 55)
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•
Govaplast, Industriepark Kolmen Kolmenstraat 1324, 3570 Alken (011/59
01 60)
•
Europlay, Eegene 9, 9200 Dendermonde (05/222 66 22)
•
Kompan NV, Bosstraat 15, 8780 Oostrozebeke (09/216 66 80)
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
"levering rubberen tegels 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.
7. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen:
• van documentnr. 201500586 tot documentnr. 2015005668
• van documentnr. 2016000297 tot documentnr. 2016000789
8. Cijfers voor de maand februari 2016
De cijfers voor de maand maart 2016 worden ter zitting overlopen.

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Gebruikers dienstencentrum

Maand
325
916

Vorig jaar
237
860

1241

1097

296

269
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Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris

48
39

49
33

Maand
19
€ 17.258,29

Vorig jaar
15
12954,58

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

8
€ 6.391,80

6
4,904,17

Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden
*) Bedrag

Maand
142
€ 5.173,00

Vorige maand
138
€ 5.023,00

Einde maand
4
3
2
10
13

Einde vorige
maand
4
3
2
10
14

Maand
22
€ 3.761,76
89%

Vorige maand
23
€ 3.667,05
84%

Aantal
kinderen
282
145
86
99

Aantal gezinnen
191
96
58
82

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

Aantal
kinduren
5006
1708
1030
891
8635

*) Ouderbijdrage

€ 18 731,26
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal
kinderen
301
148
88
104
€ 18.744,12

Aantal gezinnen
202
94
63
88

Aantal
kinduren
5033
1576
927
813
8349

