27.03.2018
VERSLAG OCMW-RAAD 27 MAART 2018
Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Hannah Billen,
Sven Luyck, Francis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter
Vanhoutteghem, Pierrette Putzeys en Ilse Cops, OCMW-raadsleden; Pascal
Giesen, algemeen directeur;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Verslag van de vorige zitting d.d. 27 febr. 2018
2. Decreet Lokaal Bestuur
3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Dienst Ondersteuningsplan Limburg
vzw
4. OCMW-barometer: verwerkte gegevens 2016
5. Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling
6. Nieuwe syndicus residentie Hoogdorp: Lismont BVBA
7. Goedkeuring 'Bewegen op Verwijzing'
8. Cijfers februari 2018
9. Invulling uren IPM/EPM techn. mdw. kinderopvang
10. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
11. Kennisname stand van zaken dwangbevelen
12. Kennisname van de notulen van het BCSD
13. Kennisname van de secretarisbesluiten

1. Verslag van de vorige zitting d.d. 27 febr. 2018
Besluit
Eenparig
Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2. Decreet Lokaal Bestuur
Besluit
Eenparig
Artikel 1: De OCMW raad neemt kennis van het nieuwe decreet lokaal bestuur dat
goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering op 21 december 2017 en
gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2018.
3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Dienst Ondersteuningsplan Limburg vzw
Inoverwegingneming
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet openbaarheid van bestuur dd. 26 maart 2004;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die integraal in bijlage werd toegevoegd;
Overwegende dat het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst impliceert
dat het OCMW-bestuur als contactpunt zal dienen en een locatie ter beschikking
stelt aan de DOP-medewerker om de cliënt te ontvangen, op voorwaarde dat dit
vooraf overlegd werd met het OCMW en op voorwaarde dat het OCMW een locatie
ter beschikking heeft.
Besluit
Eenparig
Artikel 1: De raad gaat in op de vraag tot het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met DOP Limburg vzw en keurt de
samenwerkingsovereenkomst goed zoals die is toegevoegd in bijlage.
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4. OCMW-barometer: verwerkte gegevens 2016
In 2017 werd opnieuw een uitgebreide bevraging bij de Vlaamse OCMW’s
georganiseerd, in het kader van de “OCMW-barometer”. De resultaten van deze
jaarlijkse bevraging schetsen een goed beeld van de brede hulp- en dienstverlening
die de Vlaamse OCMW’s aanbieden. De grote diversiteit in het OCMW-landschap
zorgt er immers voor dat weinig cijfermateriaal beschikbaar is over de inspanningen
die de Vlaamse OCMW’s in hun strijd tegen armoede leveren.
Voornamelijk werd gepolst naar het brede pallet van dienst- en hulpverlening dat het
OCMW aanbiedt. Alle cijfers gaan over 2016.
Op basis van de aangeleverde cijfers omtrent algemene OCMW hulp- en
dienstverlening werd een benchmark opgemaakt voor alle OCMW’s die meewerkten
aan de bevraging.
In deze nota wordt er achtergrondinformatie bij deze cijfers gegeven en wordt er
toegelicht hoe de tabellen geïnterpreteerd dienen te worden.
U vindt de documenten in bijlage.
5. Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling
Inoverwegingneming
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerp van jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling voor
het dienstjaar 2017;
Overwegende dat dit jaarverslag uiterlijk op 31 maart 2018 moet worden
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Besluit
Eenparig
Artikel 1: Het jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling dienstjaar 2017
wordtgoedgekeurd.
6. Nieuwe syndicus residentie Hoogdorp: Lismont BVBA
Syndicus Lismont BVBA, Notelarestraat 28 bus 2, 3830 Wellen is de nieuwe
syndicus voor de residentie Hoogdorp.
Zij werden aangesteld op de bijzondere algemene vergadering van 12/01/2018,
terugwerkende vanaf 01/01/2018.
Bij hun schrijven van 16/02/2018 stellen zij het OCMW-bestuur in kennis van de
overname van dit dossier van de voormalige syndicus, Cyrille Croes, Ridderstraat 5
bus 3, 3570 Alken.
Volgende personen hebben zich opgegeven om te zetelen in de Raad van MedeEigendom:
- Tine Vanderspikken
- Geert Coenen
- Geert Derwael
Het is de bedoeling om de Raad van Mede-eigendom als aanspreekpunt te
gebruiken om problemen of agendapunten te melden.
7. Goedkeuring 'Bewegen op Verwijzing'
Inoverwegingneming
Gelet op het project 'Bewegen op Verwijzing';
Overwegende dat dossiers kunnen ingediend worden per kleinstedelijke zorgregio;
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Overwegende dat het dossier dient te worden ingediend door een gemeente of
lokale organisatie die zich samen met lokale partners uit verschillende sectoren en
onder begeleiding van het Logo engageert voor het project;
Overwegende dat een gemeente nooit alleen een dossier kan indienen;
Overwegende dat de regio waartoe Alken behoort 14 gemeenten bevat, wat
administratief een te grote regio is om tot afspraken te kunnen komen;
Overwegende dat een geldelijke investering in het project geen vereiste is;
Overwegende dat de slaagkansen voor het project gemaximaliseerd worden als er
een partnerschap opgezet wordt met een kleinere groep van gemeenten, in plaats
van met de 14 gemeenten van de zorgregio;
Overwegende dat er in dat geval een uitzondering m.b.t. de regioafbakening
gevraagd dient te worden aan de hogere overheid, om een dossier te kunnen
indienen.
Besluit
Eenparig
Artikel 1: De raad keurt het project 'Bewegen op Verwijzing' goed en gaat akkoord
met het indienen van een projectaanvraag tot intersectorale samenwerking in dit
kader.
OCMW Alken acht het realistischer om in plaats van de kleinstedelijke zorgregio van
14 gemeenten een partnerschap op te zetten met een kleinere groep van
gemeenten.
Daarom mandateert de OCMW-raad de OCMW-voorzitter, Frank Vroonen, om
samen met Logo Limburg mogelijke partnerschappen aan te gaan en een
uitzondering m.b.t. de regioafbakening te bepleiten bij de hogere overheid om een
dossier te kunnen indienen.
8. Cijfers februari 2018

Cijfers voor de maand februari 2018
Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal

Maand
214
738
952

Vorig jaar
267
848
1115

265
41
32

247
45
37

Maand
28
€ 22 265,66

Vorig jaar
26
€ 18 800,00

Equivalent leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag

1
€ 892,70

5
€ 2 651,87

Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden
*) Bedrag

Maand
160
€ 5 823

Vorige maand
157
€ 5 723

Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
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Kindtoelage

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

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage
*) Bezettingsgraad

8
€ 450

7
€ 420

Einde maand
4
0
2
8
12

Maand
23
2978,65
83,06

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

Aantal kinderen
341
171
68
92

*) Ouderbijdrage

€ 18 186,49

*) Centrum
*) Sint-Joris
*) Terkoest
*) Basis
*) Ouderbijdrage

Vorig jaar
Aantal kinderen
279
160
66
116

Einde vorige
maand
4
0
2
8
12

Vorige maand
28
4424
96,09

Aantal gezinnen
225
109
47
72

Aantal kinduren
4865
1889
887
677
8318

Aantal gezinnen
191
105
45
88

Aantal kinduren
4195
2176
1019
851
8241

€ 19 117,93

9. Invulling uren IPM/EPM techn. mdw. kinderopvang
Inoverwegingneming
Dit punt wordt behandeld in gesloten zitting;
Overwegende dat er op 15 maart 2018 een gestructureerd interview plaatsvond
met de geïnteresseerde kandidaat, Diane Olaerts en deze als geschikt werd
bevonden door de jury;
Gelet op het voorstel om haar een contract van onbepaalde duur aan te bieden
vanaf 1 september 2018 (36/38);
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit
Eenparig
Artikel 1: Diane Olaerts zal worden aangesteld als technisch medewerker
kinderopvang voor onbepaalde duur, startend op 1 september 2018.
Artikel 2: Diane Olaerts wordt tewerkgesteld in 38/38 contractueel dienstverband
(D1-D3) .
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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.
10. Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen
De raad neemt kennis van de lijst der betaalbaarstellingen:
• 2017: van documentnr. 2017006826 t.e.m. 2017006854
• 2018: van documentnr. 2018000325 t.e.m. 2018001062
11. Kennisname stand van zaken dwangbevelen
De raad neemt kennis van de stand van zaken van de dwangbevelen die werden
geviseerd en uitvoerbaar verklaard op de raad van 27/09/2016. Zie lijst in bijlage.
12. Kennisname van de notulen van het BCSD
De raad neemt kennis van de notulen van het BCSD d.d.
13. Kennisname van de secretarisbesluiten
De raad neemt kennis van de secretarisbesluiten.

Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De algemeen directeur

De voorzitter

Pascal Giesen

Frank Vroonen

