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VERSLAG OCMW-RAAD 23 AUGUSTUS 2016
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo
Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden;
Jo Sclep, secretaris;
Verontschuldigd: Hannah Billen en Petra Foriers, OCMW-raadsleden;
Afwezig: Marc Penxten, burgemeester;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Toewijzing matrassen LOI
3. Toewijzing fietsen BKO
4. Toewijzing selectiebureau examen coördinator leven en welzijn
5. Toelichting ontwerpplan GRAS
6. Goedkeuring visietekst buurtgerichte zorg
7. Kennisname lijst der betaalbaarstellingen
8. Cijfers voor de maanden juni en juli 2016
9. Kennisname van de notulen van het BCSD
10. Kennisname van de secretarisbesluiten
11. Verdere vervanging maatschappelijk werker
12. Verlenging contract technisch medewerker
13. Wijziging contract technisch medewerker
14. Verdere vervanging begeleidster kinderdagverblijf
15. Personeelsoverzicht 2e kwartaal 2016

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Toewijzing matrassen LOI
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de levering van 24
brandvertragende matrassen met een polyurethaan hoes in zitting van 28 juni
2016;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 08.08.2016 waaruit
blijkt dat er 3 inschrijvers waren voor deze opdracht, nl.
• GCT Slaapcomfort, Kluisstraat 18, 3570 Alken, €3.106,60
• Sampli, Industrielaan 40, 9660 Brakel, €2.865,40
• Van Landschoot, Aalterbaan 119, 9990 Maldegem, €2.394,00
Gelet op het voorstel om de opdracht te gunnen aan de goedkoopste inschrijver,
de firma Van Landschoot uit Maldegem;
Overwegende dat de opdracht past binnen het voorziene budget van €4000;
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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
De levering van 24 brandvertragende matrassen voor het LOI wordt toegewezen
aan de firma Van Landschoot, Aalterbaan 119, 9990 Maldegem tegen de prijs
van €2.394,00 (exclusief BTW)
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. Toewijzing fietsen BKO
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de levering van 29 kinderfietsen
voor de buitenschoolse kinderopvang n zitting van 28 juni 2016;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 08.08.2016 waaruit
blijkt dat er slechts 1 inschrijver was voor deze opdracht, nl.
• bvba Marsival- Schoolcompany, Ter Mote 5, 9850 Nevele
Daar inschrijver Marsival voldoet aan alle voorwaarden, wordt voorgesteld om de
fietsen bij deze firma aan te kopen tegen de prijs van €4.130,03, exclusief BTW;
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 29 fietsen voor de buitenschoolse kinderopvang wordt
toegewezen aan de firma bvba Marsival- Schoolcompany, Ter Mote 5, 9850
Nevele tegen de prijs van €4.130,03 (exclusief BTW)
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.
4. Toewijzing selectiebureau examen coördinator leven en welzijn
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het bestek voor de aanstelling van een
selectiebureau voor de begeleiding van de mondelinge proef/afname
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psychotechnische proef voor de aanwerving van een coördinator leven en welzijn
in zitting van 28 juni 2016;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd. 08.08.2016 waaruit
blijkt dat er 5 inschrijvers zijn voor deze opdracht, nl.
• ASAP
• Ascento
• Motmans & partners
• Randstad
• Runtime
Gelet op het verslag van nazicht der offertes waarin de offertes worden
vergeleken en gequoteerd;
Overwegende dat op basis van de vergelijking van de offertes voorgesteld wordt
om de opdracht toe te wijzen aan de firma Runtime tegen volgende prijzen:
• psycho-technische proef per kandidaat: €695,00
• uurtarief (voorbereiding mondelinge proef, mondelinge proef, toelichting
OCMW-raad): €65/uur
• feedback naar de kandidaten zit inbegrepen in de prijs;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Hogervermelde opdracht wordt toegewezen aan de firma Runtime Services,
Dorpsstraat 100A, 2221 Booischot tegen volgende prijzen:
• psycho-technische proef per kandidaat: €695,00
• uurtarief (voorbereiding mondelinge proef, mondelinge proef, toelichting
OCMW-raad): €65/uur
• feedback naar de kandidaten zit inbegrepen in de prijs;
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. Toelichting ontwerpplan GRAS
In raadszitting van 23 februari 2016 werd de opmaak van ontwerpplannen GRAS
toegewezen aan de firma Good Planet. Op basis van gesprekken met kinderen,
ouders en personeelsleden werden er 3 ontwerpplannen opgemaakt (Centrum,
Terkoest en Sint-Joris). De plannen worden ter zitting gepresenteerd worden
door voorzitter en secretaris.
Bedoeling is om de plannen uit te voeren in het najaar van 2017. De uitvoering
zal waar mogelijk geschieden door de gemeentelijke technische dienst. Najaar
2016/voorjaar 2017 zullen de diverse bestekken en toewijzingen worden
behandeld door de OCMW-raad. Het lijkt tevens aangewezen dat Good Planet
nog deels wordt ingeschakeld voor de begeleiding van de aanleg van de
terreinen.
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6. Goedkeuring visietekst buurtgerichte zorg
DE RAAD
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum op 20 juni 2016 een schrijven ontving van VVSG
omtrent de visietekst "Buurtgerichte Zorg als toekomstmodel voor Vlaanderen en
Brussel". De VVSG stelt de vraag om deze visietekst als lokaal bestuur te
ondertekenen;
Overwegend dat in deze visietekst de "actief zorgzame buurt" als toekomstmodel
voor Vlaanderen en Brussel naar voor wordt geschoven. In Vlaanderen zijn er
daarenboven al heel wat steden en gemeenten waar het organisatiemodel
"buurtgerichte zorg" (onbewust) ingang vindt bv. via woonzorgzones,
zorgnetwerken e.a.;
Daar we in Alken ook werken aan het vergroten tussen de synergie tussen
thuiszorg en woonzorg (het dienstencentrum dat zal geïntegreerd worden in het
nieuwe woonzorgcentrum) én ook wensen in te zetten op het ontwikkelen van
zorgnetwerken (via het ingediende project "Buurtgezellen") wordt er voorgesteld
om de visietekst namens de OCMW-raad te onderschrijven;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Art. 1
Ons centrum onderschrijft de de visietekst "Buurtgerichte Zorg als
toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel".
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. Kennisname lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst met betaalbaarstellingen van documentnr.
2016002471 tot documentnr. 2016002497.
8. Cijfers voor de maanden juni en juli 2016
Cijfers voor de maand juni 2016
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant
st-joris

Maand
320
906

Vorig jaar
368
987

1226

1355

288
39
25

236
41
26
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Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
26
20594,56

Vorig jaar
22
17215,95

Mantelzorgtoelage
*) Aantal
zorgbehoevenden
*) Bedrag

Maand

Vorige maand

143
5.334,00 €

140
€ 5.235,00

Opgevangen
bewoners LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135

Einde maand
4
0
2
8
12

Einde vorige
maand
4
0
2
8
12

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen

Maand
19

Vorige maand
21

*) Ouderbijdrage
*) Bezettingsgraad

2973,13
71%

€ 2.956,75
76%

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

Aantal kinderen
239
153
81
112

Aantal
gezinnen
167
101
55
91

*) Ouderbijdrage

€ 21.649,59

Aantal kinduren
3932
2361
1477
1208
8978

Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal kinderen
240
136
80
102

Aantal
gezinnen
165
92
58
86

8777

€ 21.034,44
Cijfers voor de maand juli 2016

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Aantal kinduren
4401
1969
1295
1112

Maand
343
533

Vorig jaar
312
617

*) Totaal

876

929

Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant

122
39

113
39
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St.-Joris

26

25

Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
25
19337

Vorig jaar
22
19660,95

Mantelzorgtoelage
*) Aantal
zorgebehoevenden
*) Bedrag

Maand

Vorige maand

143
5.398,00 €

143
5.334,00 €

Opgevangen
bewoners LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135

Einde maand
4
3
2
10
12

Einde vorige
maand
4
0
2
8
12

Maand
22
2.763,12 €
95%

Vorige maand
19
2973,13
71%

Aantal kinderen
250

Aantal
gezinnen
162

Aantal kinduren
7563

Aantal
gezinnen
177

Aantal kinduren
9035

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

€ 11.089,96
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

*) Ouderbijdrage

Aantal kinderen
271

€ 13.341,87
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