20.12.2016
VERSLAG OCMW-RAAD 20 DECEMBER 2016
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Hannah
Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter
Vanhoutteghem, Pierrette Putzeys en Ilse Cops, OCMW-raadsleden; Pascal
Giesen, secretaris;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
2. Kennisname erkenning sociale inschakelingseconomie
3. Kennisname van akkoord m.b.t. waterontharder LOI
4. Kennisname voorafgaande vergunning LDC Kouterman
5. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
6. Goedkeuring budget 2017
7. Omheining project GRAS
8. Vernieuwing en consolidatie server
9. Wijziging arbeidsreglement en Bijlage 1 Tijdsregistsratie, Bijlage 2 Uurroosters
en Rechtspositieregeling.
10. Kennisname van de lijst betaalbaarstellingen
11. Cijfers voor de maand november 2016
12. Openverklaring functie integratiecoach/opvoeder
13. Verlenging contract begeleidster kinderdagverblijf
14. Invulling contract technisch medewerker LOI en kinderdagverblijf
15. Kennisname van de notulen van het BCSD
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Goedkeuring notulen vorige zitting
Besluit
eenparig
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
2. Kennisname erkenning sociale inschakelingseconomie
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, zoals
gewijzigd bij latere besluiten en decreten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, zoals gewijzigd bij latere besluiten;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het actieplan van de federale overheid ter bestrijding van de armoede
en de sociale uitsluiting, met name het Lenteprogramma van de Federale
Regering door de Ministerraad goedgekeurd op 17 en 20 maart 2000;
Gelet op het convenant, afgesloten in toepassing van artikel 1quater, §4 van het
Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;
Overwegende dat in het verleden, gelet op de financiële mogelijkheden, de
poetsdienst geherstructureerd is, waarbij het statuut van de gesco-poetshulpen
omgeschakeld werd naar SINE-werknemers;
Overwegende dat het OCMW hiervoor een aanvraag tot erkenning als socialeeconomie initiatief moest indienen;
En gelet op het feit dat het OCMW om de twee jaar van rechtswege een nieuwe
erkenning krijgt als sociale inschakelingseconomie.
Besluit
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eenparig
De Raad neemt kennis van de erkenning van het OCMW als socialeinschakelingseconomie (SINE) voor de periode 02.10.2016 tot en met
01.10.2018.
3. Kennisname van akkoord m.b.t. waterontharder LOI
De Raad neemt kennis van het akkoord van de eigenaar van de LOI-woningen
gelegen te Pleinstraat 97A en 97B met het voorstel hetwelk werd aangenomen
door de Raad op de zitting van 22.11.2016, m.b.t. de tussenkomst in de
aankoop van één waterontharder door het OCMW onder de daarin opgenomen
voorwaarden.
4. Kennisname voorafgaande vergunning LDC Kouterman
Besluit
eenparig
De Raad neemt kennis van de ontvankelijkheid van de aanvraag voorafgaande
vergunning die werd ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarna
er een besluit zal worden opgesteld.
Van zodra het OCMW in het bezit is van de voorafgaande vergunning, een
stedenbouwkundige vergunning en van zodra de nieuwe locatie voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden inzake infrastructuur dan kan de erkenning gewijzigd
worden en kan de aanvraag voor een erkenning als lokaal dienstencentrum
ingediend worden.
5. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2014 – 2019 bestaande uit:
• Strategische nota
• Financiële nota:
° M 1 financiële doelstellingenplan
° M 2 staat van het financieel evenwicht
• Motivering wijziging meerjarenplan
Gelet op de bepalingen betreffende de opmaak van budget en meerjarenplan
opgenomen in het decreet van 19 december 2008;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Volgende gemeentelijke bijdrage is bepaald voor de komende 3 jaren:
• 2017: 1.263.198
• 2018: 1.288.177
• 2019: 1.313.656
Artikel 3: Inburgering en integratie.
Het gemeente- en OCMW bestuur komen overeen om de inkomende subsidies in
het kader van de vluchtelingenproblematiek ten bedrage van, uit de eerste schijf
een subsidie van maximaal € 16.631 en uit de 2de schijf een bedrag van
maximaal € 23.299 integraal over te maken aan het OCMW.
Artikel 4: Onderhoud LOI woningen.
Het gemeente- en OCMW bestuur komen overeen om de kosten voor het
onderhoud van de LOI woningen dat gepresteerd wordt door de technische
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dienst te factureren aan het OCMW. Concreet betekent dit de doorfacturatie van
de gepresteerde uren (driemaandelijks) van de technische dienst aan € 25/u..
Artikel 5: Gezamenlijke server gemeente-OCMW
Het gemeente- en OCMW bestuur komen overeen om het deel dat ten laste
wordt genomen door het OCMW als volgt bepaald wordt:
• één derde als tussenkomst in de aankoop en de uitbouw van één
gezamenlijke serverinfrastructuur (investering);
• na implementatie een deel van de onderhoudskost (uitsplitsing kan pas
gemaakt worden na de implementatie) gebaseerd op het aantal gezamenlijke
programma's. Dit zal in de budgetwijziging 2017 opgenomen worden.
Artikel 6: 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.
6. Goedkeuring budget 2017
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW’s;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan voor de periode 2014 – 2019;
Gelet op het ontwerp van budget 2017 bestaande uit:
•
Beleidsnota
o Doelstellingennota
o B 1 doelstellingenbudget
o Financiële toestand
o Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
o Lijst met daden van beschikking
o Lijst met toegekende subsidies
•
Financiële nota:
o B 2 exploitatiebudget
o B 3 investeringsenveloppe
o B 4 transactiekredieten investeringen
o B 5 liquiditeitenbudget
•
Toelichting:
o TB 1 exploitatiebudget per beleidsdomein
o TB 2 evolutie exploitatiebudget
o TB 3 transactiekredieten investeringen
o TB 4 evolutie transactiekredieten investeringen
o Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject
o TB 5 evolutie liquiditeitenbudget
o Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Gelet op de bepalingen betreffende de opmaak van budget en meerjarenplan
opgenomen in het decreet van 19 december 2008;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Het budget 2017 wordt goedgekeurd.
Artikel 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.
7. Omheining project GRAS
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de levering en plaatsing van omheining project
GRAS locatie KO Sint Joris;
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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:
- Dirk Afsluitingen, Weg naar Zwartberg 199 n1, 3530 Houthalen-Helchteren
- LM Hekwerk bvba, Balendijk 256, 3920 Lommel
- Lenaerts nv, Zeepstraat 16, 3740 Bilzen
- Verding bvba, Keizersteegveld, 3590 Diepenbeek
- TF Hekwerken, Nieuwe Vosvijvers 38, 3920 Lommel
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
Artikel 1: Het bestek voor de levering en plaatsing van omheining project GRAS
locatie KO Sint Joris wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het gaat over een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en
minimaal zullen de hogervermelde firma’s worden aangeschreven.
Artikel 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. Vernieuwing en consolidatie server
Gelet op het OCMW decreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00
excl. btw niet overschreden), en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke
uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende
overheden toelaat;
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 2 §1 3°;
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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, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Alken zijn huidige
serverinfrastructuur wil vernieuwen en met het OCMW-bestuur consolideren door
op één gemeenschappelijk serverplatform te werken;
Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het
aangewezen is dat de gemeente Alken de procedure zal voeren en in naam van
het OCMW Alken bij de gunning van de opdracht zal optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen
en administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing en consolidatie
serverinfrastructuur gemeente en OCMW” een bestek met nr. 2016/070 werd
opgesteld door de systeembeheerder;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €
140.495,87 excl. btw of € 170.000,00 incl. 21% btw voor hardware, software en
de helpdesk gedurende 5 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat een gedeelte van de kosten zal gedragen worden door het
OCMW Alken;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De OCMW raad verleent zijn goedkeuring aan het gemeentelijk bestek
met nr. 2016/070 en de raming voor de opdracht “Vernieuwing en consolidatie
serverinfrastructuur gemeente en OCMW”, opgesteld door de systeembeheerder
en dat behandeld wordt in de gemeenteraad van 22 december 2016. De raming
bedraagt € 140.495,87 excl. btw of € 170.000,00 incl. 21% btw voor hardware,
software en de helpdesk gedurende 5 jaar.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3: De gemeente Alken wordt gemandateerd om de procedure te voeren
en in naam van het OCMW Alken bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4: Een gedeelte van de kosten zal gedragen worden door het OCMW
Alken.
Artikel 5: Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
9. Wijziging arbeidsreglement en Bijlage 1 Tijdsregistsratie, Bijlage 2 Uurroosters en
Rechtspositieregeling.
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerp van de wijzigingen aan het arbeidsreglement, de bijlagen
en de rechtsposititeregeling zoals voorgelegd;
Overwegende dat het gemeentelijk arbeidsreglement wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad van 24 november 2016;
Gelet op het feit dat het arbeidsreglement ter inzage lag van 17.10.2016 t.e.m.
01.11.2016 en er geen enkele opmerking werd geformuleerd;
Gelet op het protocol van akkoord zoals bereikt na onderhandelingen in het
bijzonder onderhandelingscomité van 9 november 2016;
Gelet op het ontwerp van het arbeidsreglement;
Gelet op het ontwerp van de rechtspositieregeling;
Gelet op de ingangsdatum van 1 januari 2017;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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Besluit
eenparig
Artikel 1: het voorliggend ontwerp van Bijlage 1 bij het arbeidsreglement 'Reglement tijdsregistratie en glijtijden' wordt goedgekeurd.
Artikel 2: In het arbeidsreglement wordt artikel 17 aangepast als volgt:
'... Zeven verlofdagen mogen naar het eerste trimester van het volgende
dienstjaar
overgebracht worden. Voor 2017 mogen er, bij wijze van overgangsmaatregel,
eenmalig
9 verlofdagen van 2016 overgedragen worden naar het eerste trimester van
2017.'
‘...Voor een correcte toepassing van de elektronische tijdsregistratie worden
verlofdagen omgerekend in verlofuren. Daarbij is 1 voltijdse verlofdag gelijk aan
7,6 uur.'
Artikel 3: In de rechtspositieregeling wordt artikel 258 §3 tweede lid aangepast
als volgt:
'... Zeven verlofdagen mogen naar het eerste trimester van het volgende
dienstjaar
overgebracht worden. Voor 2017 mogen er, bij wijze van overgangsmaatregel,
eenmalig
9 verlofdagen van 2016 overgedragen worden naar het eerste trimester van
2017. Afrondingen gebeuren altijd naar het hogere uur.'
Artikel 4: In de rechtspositieregeling wordt artikel 258 §4 toegevoegd:
‘Voor een correcte toepassing van de elektronische tijdsregistratie worden
verlofdagen omgerekend in verlofuren. Daarbij is 1 voltijdse verlofdag gelijk aan
7,6 uur.
Afrondingen gebeuren altijd naar het hogere uur. ‘
Artikel 5: In de rechtspositieregeling wordt artikel 223 aangevuld met de
volgende zin:
'... De effectief gewerkte uren mogen in overleg met de coördinator aan 100 %
terug genomen worden.'
Artikel 6: In de rechtpositieregeling wordt artikel 243 aangepast al volgt:
'... . Deze verhoging blijft van toepassing zolang de VIA 4 middelen beschikbaar
zijn, dus zeker tot 31/01/2018'
Artikel 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 verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen en de
heer Provinciegouverneur.
10. Kennisname van de lijst betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen van documentnr.
2016005118 tot 2016005750.
11. Cijfers voor de maand november 2016
Cijfers voor de maand november 2016
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal

Maand
258
828
1086

Vorig jaar
263
863
1126

Gebruikers dienstencentrum 282
Dorpsrestaurant Centrum
39
Dorpsrestaurant Sint-Joris 31*
*seniorendoedag

274
51
25
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Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

Maand
30
€ 19.744,84

Vorig jaar
17
€ 14.943,00

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

4
€ 3.180,47

10
€ 7.267,82

Mantelzorgtoelage
Maand
*) Aantal zorgbehoevenden 149
*) Bedrag
€ 5.298,00
Kindtoelage

9 gezinnen
540,00 €

Opgevangen bewoners LOI
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/2
*) Schoolstraat 15
*) Stationsstraat 135 12
Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
*) Bezettingsgraad

8 gezinnen
480,00 €
Einde maand Einde vorige maand
3
4
3
3
2
2
10
10
14
30
33

Maand
26
€ 3.610,75
95,69%

Buitenschoolse kinderopvang
Aantal kinduren
*) Centrum
4047
*) Sint-Joris
2015
*) Terkoest
1048
*) Basis
815
7925
*) Ouderbijdrage

Vorige maand
148
€ 5.360,00

Vorige maand
25
€ 3.584,05
89,90%
Aantal kinderen

Aantal gezinnen

268

181

148

100

76

51

106

80

Aantal kinderen

Aantal gezinnen

271

185

133

91

76

51

107

88

€ 18.442,46

Vorig jaar:
*)
*)
*)
*)

Aantal kinduren
Centrum
4067
Sint-Joris
1581
Terkoest
925
Basis
848

7421
*) Ouderbijdrage

€ 16.676,39
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12. Openverklaring functie integratiecoach/opvoeder
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de nieuwe functiebeschrijving van "integratiecoach/ opvoeder" die werd
opgesteld in functie van de huidige probleemstellingen/ opportuniteiten (zie nota
in bijlage);
Overwegende dat dit een nieuwe functie is, die men zo snel mogelijk wenst in te
vullen tot en met eind december 2018;
Gelet op het voorstel om de functie algeheel open te verklaren;
Gelet op de voorgestelde samenstelling van de jury;
Gelet op het voorgestelde examenprogramma;
Overwegende dat er eventueel een preselectieproef zal ingebouwd worden bij
een algehele
openverklaring;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De functie "integratiecoach/ opvoeder" in 38/38-contractueel
dienstverband (B1-B3) wordt open verklaard voor bepaalde duur (contract tot
eind 2018).
Artikel 2: Deze functie wordt ingevuld via aanwerving.
Artikel 3: Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.
Artikel 4: De externe bekendmaking geschiedt op 10.01.2017 d.m.v. een
advertentie/oproep in:
• Wis-computer VDAB
• Gemeentelijke website
In de advertentie wordt melding gemaakt van de mogelijke preselectieproef. De
schriftelijke proef vindt plaats in de week van 13.02.2017 - 19.02.2017.
Artikel 5: De samenstelling van de examenjury wordt goedgekeurd:
- Dhr. Bart Cools, diensthoofd dienst Vreemdelingen OCMW Alken. Bij
onbeschikbaarheid van Bart Cools om welke reden dan ook, wordt hij van
rechtswege en zonder verdere formaliteiten opgevolgd door Sigrid Sauwens,
diensthoofd Sociale Dienst OCMW Alken;
- Mevr. Kimberly Peeters, Coördinator Leven en Welzijn OCMW Alken;
- Mevr. An Driesen, trajectbegeleidster bij het Agentschap Integratie en
Inburgering Limburg. Bij onbeschikbaarheid van An Driesen om welke reden dan
ook, wordt zij van rechtswege en zonder verdere formaliteiten opgevolgd door
één van haar directe collega's;
- Mevr. Els Pierson, diensthoofd Dienst Diversiteit bij de stad Hasselt. Bij
onbeschikbaarheid van Els Pierson om welke reden dan ook, wordt zij van
rechtswege en zonder verdere formaliteiten opgevolgd door één van haar directe
collega's;
- Dhr. Pascal Giesen, gemeente- en OCMW-secretaris Alken (secretaris van de
jury).
Artikel 6: Aan de externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van 50,00
EUR per prestatie, alsook een kilometervergoeding voor de verplaatsingskosten.
Artikel 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 verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen en de
heer Provinciegouverneur.
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Aansluitend gaat de vergadering verder in gesloten zitting.
Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Frank Vroonen

