Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 21 januari
2014
Aanwezig : Vroonen Frank - Voorzitter
Billen Hannah, Hanssen Magda, Luyck Sven, Luyckx Francis, Meyers Carine,
Vandercappellen Jos, Vanhoutteghem Peter, Wijgaerts Piet - OCMW-raadsleden
Sclep Jo - Secretaris

OPENBAAR GEDEELTE
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Goedkeuring notulen vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. Er wordt melding gemaakt van het
feit dat de CD&V-leden zich onthouden hebben bij de stemming over de
beleidsdomeinen.
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Goedkeuring dienstjaarrekening 2012 door de Provinciegouverneur

De raad neemt kennis van het besluit van de Provinciegouverneur dd. 2 december 2013
waarbij de jaarrekening 2011 van ons centrum goedgekeurd werd. Het resultaat van het
dienstjaar bedraagt - € 1.238.906,34.
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Reglement toekenning eretitel aan ex-mandatarissen
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat gemeente en OCMW bevoegd zijn om regels op te stellen betreffende
het toekennen van eretitels aan ex-schepenen, voorzitters van het OCMW en raadsleden;
Gelet op het voorstel van reglement opgemaakt door de fractieleiders in gemeente en
OCMW;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Volgend reglement betreffende de toekenning van een eretitel aan een (ex)-mandataris
wordt goedgekeurd:
Artikel1 - definitie:
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een
voorzitter van de gemeenteraad, OCMW-voorzitter, schepen, OCMW-raadslid of gemeenteraadslid
van de gemeente.
Artikel 2
De eretitel kan postuum worden verleend.
Artikel3 - uitsluitingsgronden:
De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in de
gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor maatschappelijk

welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer hij door die gemeente of het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, bezoldigd wordt.
Artikel 4 - toekenningsvoorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een eretitel, dient de betrokkene te voldoen aan volgende
voorwaarden:
Mandaat
Voorzitter gemeenteraad

Schepen Voorzitter OCMW

Minimale vereiste anciënniteit
10 jaar voorzitter van de gemeenteraad
Of 12 jaar raadslid (gemeente of OCMW) waarvan 6 jaar
voorzitter van de gemeenteraad
Of 6 jaar voorzitter van de gemeenteraad en 6 jaar schepen of
OCMW voorzitter (= 12 jaar)
10 jaar schepen
10 jaar voorzitter OCMW
Of 12 jaar raadslid (gemeente of OCMW) waarvan 6 jaar als
schepen of als voorzitter OCMW

Gemeenteraadslid
OCMW raadslid

15 jaar raadslid (gemeente of OCMW)

Artikel 5 – bijkomende voorwaarden:
•
Voor de berekening van de termijnen in artikel 4 wordt rekening gehouden met de periode
waarin de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en met
de periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie voor
Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de Raad
van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode waarin de installatie
niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht.
•
De termijn die in aanmerking genomen wordt is deze vanaf de beslissing tot verkiezing van
de betrokkene
•
OCMW- en gemeentemandaten kunnen gecumuleerd worden om een eretitel toe te kennen
•
Van onberispelijk gedrag zijn, gestaafd door een uittrekstel uit het strafregister.
•
Personen, die een mandaat bekleden bij de gemeente of bij het OCMW in Alken, of die er
actief personeelslid zijn, mogen deze eretitel niet voeren zolang zij in deze hoedanigheid
verkeren.
•
Overtreding kan tot intrekking van de titel leiden; de eretitel kan slechts gemotiveerd
ingetrokken worden als blijkt dat betrokkene niet meer voldoet aan hoger vermelde
voorwaarden. Concreet zal bekeken worden of er een zware tuchtrechtelijke veroordeling,
een zware tuchtstraf of andere erg onterende feitelijkheden werden uitgesproken tegen de
betrokkene. Een strafrechtelijke veroordeling van de betrokkene voor een overtreding die
op generlei wijze een goed en efficiënt bestuur of het imago van gemeente of OCMW in het
gedrang heeft gebracht, zal geen aanleiding geven tot een weigering van de eretitel of tot
de intrekking ervan.
Artikel 6 - procedure:
•
Het verzoek tot verlening van een eretitel wordt schriftelijk, met toestemming van de
betrokkene, gericht aan de OCMW-voorzitter. Als de betrokkene overleden is, kan het
verzoek worden ingediend door de rechtsopvolgers van de betrokkene of door de eigen
fractie van de gemeenteraad, met instemming van de rechtsopvolgers.
•
De OCMW-voorzitter onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag en is gemachtigd alle
inlichtingen te vragen en handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat
de OCMW-raad toelaat met kennis van zaken over de aanvraag te beslissen.
•
De OCMW-raad beslist in openbare zitting en bij geheime stemming over het al dan niet
toekennen van de eretitel. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Artikel 7 -uitreiking:
Voorafgaand aan de raadszitting volgend op de zitting waarop de eretitel wordt toegekend, zal de
formele akte worden overhandigd aan de betrokkene of zijn rechtsopvolgers.

Artikel 8 - intrekking:
De OCMW-raad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou blijken dat
de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoonde na het toekennen van de ambtstitel
of om gemotiveerde redenen

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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Vaststelling brug- en sluitingsdagen 2014

Volgende brug- en sluitingsdagen worden vastgesteld voor het jaar 2014:
Administratie & poetsdienst ten huize
•
•
•
•
•
•
•

vrijdag 2 mei (brugdag met donderdag 1 mei)
vrijdag 30 mei (brugdag met Hemelvaart)
dinsdag 10 juni: personeelsuitstap/teambuilding
maandag 10 november (brugdag met 11/11)
woensdag 24 december om 12u
woensdag 31 december om 12u
vrijdag 2 januari 2015

Buitenschoolse kinderopvang
•
•
•
•
•
•

vrijdag 2 mei (brugdag met donderdag 1 mei)
vrijdag 30 mei (brugdag met Hemelvaart)
dinsdag 10 juni: personeelsuitstap/teambuilding
maandag 10 november (brugdag met 11/11)
woensdag 24 december om 17u
van donderdag 25 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015

Kinderdagverblijf
•
•
•
•
•
•
•

vrijdag 2 mei (brugdag met donderdag 1 mei)
vrijdag 30 mei (brugdag met Hemelvaart)
dinsdag 10 juni: personeelsuitstap/teambuilding
dinsdag 22 juli t.e.m. vrijdag 1 augustus
maandag 10 november (brugdag met 11/11)
woensdag 24 december om 17u
van donderdag 25 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015

Dienstencentrum
•
•
•
•
•
•
•

vrijdag 2 mei (brugdag met donderdag 1 mei)
vrijdag 30 mei (brugdag met Hemelvaart)
dinsdag 10 juni: personeelsuitstap/teambuilding
dinsdag 22 juli t.e.m. vrijdag 1 augustus
maandag 10 november (brugdag met 11/11)
woensdag 24 december om 12u
van donderdag 25 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015
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Delegatie bevoegdheid toekenning tenlastename medische kosten
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er een nieuw systeem in voege gaat voor wat betreft het ten laste
nemen van de medische kosten van asielzoekers;
Overwegende dat de tenlastename binnen de 45 dagen ingegeven moet worden in het
systeem Mediprima;
Gelet op het voorstel tot procedure vanaf 1 januari 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Gezien de dringende noodzakelijkheid tot opstart procedure MEDIPRIMA zal de voorzitter
de beslissing tot tenlasteneming nemen volgens de gekende procedure dringende
steunaanvragen. Deze beslissing wordt bekrachtigd op het eerstvolgende BCSD.
Art. 2
Daar de dringende beslissing administratief dient ingebracht te worden op de dag van de
genomen beslissing, wordt de toestemming gegeven aan de begeleider dienst
vreemdelingenzaken: Coenen Gino en de coördinator dienst vreemdelingen: Cools Bart,
om de ingave bij MEDIPRIMA op te starten.
Art. 3
De beslissingsbrief van de gedelegeerde beslissing wordt binnen de 8 dagen betekend
aan de cliënt.
Art. 4
Deze gedelegeerde beslissingsbevoegdheid is ook geldig voor de stopzetting van de
tenlasteneming wanneer betrokkene niet meer in aanmerking komt of niet meer in onze
gemeente verblijft.
Art. 5
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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Goedkeuring afsprakennota tussen buitenschoolse kinderopvang ‘t
Molentje en de Openbare Bibliotheek
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat er een hoge bezetting is in de buitenschoolse kinderopvanglocatie in
het centrum en er bijgevolg uitgeweken wordt naar de bibliotheek;
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW
betreffende het gebruik van de bibliotheek;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Volgende afsprakennota tussen OCMW en gemeente wordt goedgekeurd:
Afsprakennota tussen Buitenschoolse kinderopvang 't Molentje en de
Openbare Bibliotheek i.v.m. het gebruik van de bibliotheek buiten de
openingsuren.
Wegens overbezetting van de kinderopvang wil 't Molentje vanaf januari 2014 gebruik
maken van de bibliotheek buiten de openingsuren. 't Molentje verbindt zich ertoe zich te
houden aan onderstaande afspraken :
•
't Molentje kan gebruik maken van de bibliotheek op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 7.45-8.30u. Dit kan alleen op schooldagen, niet tijdens de
schoolvakanties.
•
't Molentje beschikt over een sleutel en een code om toegang te krijgen tot
de bibliotheek. Deze sleutel en code wordt niet uitgeleend aan derden en er kan alleen
gebruik van gemaakt worden op voorgaande afgesproken momenten.
•
Als 't Molentje beslist om geen gebruik meer te maken van de bibliotheek, worden
sleutel en code terugbezorgd aan de bibliotheek.
•
Voor 8.00u zal er geen bibliotheekpersoneel aanwezig zijn. Ook tijdens
verlofdagen is het mogelijk dat er niemand aanwezig zal zijn.
•
Er dient steeds begeleiding te zijn bij elk bezoek.
•
Het aantal kinderen dat wettelijk bepaald is per begeleid(st)er
mag niet overschreden worden.
•
Indien gewenst kunnen de begeleiders de internetcomputers
opstarten. De kinderen kunnen gebruik maken van de internetcomputers en mogen
de jeugdcollecties inkijken.
•
Het is niet toegestaan om collecties uit te lenen indien er
geen bibliotheekpersoneel aanwezig is.
•
Er worden geen andere bezoekers toegelaten dan de kinderen en de
begeleid(st)er(s).
•
De bovenverdieping mag niet bezocht worden door de kinderen.
•
Indien nodig dienen de kinderen gebruik te maken van de toiletten in de hall
of van 't Molentje.
•
Indien er geen bibliotheekpersoneel aanwezig is, verbindt 't Molentje zich ertoe de
bibliotheek na gebruik weer af te sluiten en het alarm te activeren.
•
De bibliotheek wordt steeds in dezelfde staat verlaten als voor het bezoek.
•
Andere afspraken dienen gemaakt te worden met de bibliothecaris of bij diens
afwezigheid met het bibliotheekpersoneel.

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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Tijdelijke vermindering huurprijs Stationsstraat 135, 3570 Alken
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat ons centrum het voormalige Geleeg te Stationsstraat 135 huurt van de
heer en mevrouw Swartelé-Ory en hiervoor een huurprijs betalen van €1.700/maand;
Overwegende dat ons centrum momenteel bezig is met de renovatie van één van de
gebouwen op deze locatie (woning op de benedenverdieping, bedoeld voor de opvang
van 2 minderjarige asielzoekers);
Overwegende dat de kostprijs van de gebruikte materialen t.e.m. 08.01.2014 ongeveer
€5.000,00 bedraagt;
Gelet op het voorstel van de eigenaar om de kost van €5.000,00 gespreid af te lossen en
dit onder de vorm van het betalen van minder huur, nl. 10 maanden €1.200 i.p.v.
€1.700;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Voor de periode februari 2014-november 2014 zal ons centrum €500,00 per maand
minder huur (€1.200,00 i.p.v. €1.700,00) betalen aan de heer en mevrouw Frans
Swartelé-Ory voor het pand gelegen te Stationsstraat 135, 3570 Alken.
Art. 2
Het betreft een compensatie voor het dragen van de kosten t.e.m. 08.01.2014 van de
werken in de studio op de gelijkvloerse verdieping.
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.
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Goedkeuring bestek hardware
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
“6 desktops en 1 laptop OCMW Alken”;
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:
•
•
•
•
•

Bells, Halensebaan 53 bus 6, 3290 Diest
Bits & Bytes nv, Herkenrodesingel 99, 3500 Hasselt
Edit@clb bvba, Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken
Eurosys Megastore, Herkenrodesingel 85 a, 3500 Hasselt
PC tools bvba, O.L.Vrouwstraat 129 bus 1, 3570 Alken

•

Sebego, Langveldstraat 66, 3570 Alken

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
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 met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “6 desktops en 1
laptop” 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.
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Goedkeuring bestek levering stookolie gemeente en OCMW
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op het ontwerpbestek 2014/003 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp “aankoop stookolie voor verwarmging en voertuigen voor gemeente en
OCMW”;
Overwegende dat de uit te voeren opdracht slaat op het levering van stookolie voor de
verwarming van de gebouwen en voertuigen van gemeente en OCMW volgens de
behoeften;
Gelet op het voorstel tot delegatie van gunnen van de opdracht aan het
gemeentebestuur van Alken;
Overwegende dat er geopteerd wordt voor een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven:

•
•
•
•
•
•

Avia/Keupers Petrolihm, Kempische Steenweg te 3500 Hasselt
Comfort Energy, Slachthuiskaai 28 te 3500 Hasselt
Degros, Naamsesteenweg 85 bus 1 te 3800 Sint-Truiden
Philippaerts nv, Groenmolenstraat 4 te 3570 Alken
Total Belgium, Lillo Steenweg 42 te 3530 Houthalen
Verboven nv, Kanaalstraat 8 te 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 het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en
Codex over het welzijn op het werk;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT met eenparigheid der stemmen
Art. 1
Het bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “aankoop
stookolie voor verwarming en voertuigen gemeente en OCMW” wordt goedgekeurd.
Art. 2
Gemeente Alken zal optreden als opdrachtgevend bestuur en zal instaan voor de gunning
van de opdracht.
Art. 3
Het gaat over een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en minimaal zullen
de hogervermelde firma’s worden aangeschreven.
Art. 4
De overheidsopdracht heeft een looptijd van 1 jaar.
Art. 5
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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Kennisname van de lijst der betaalbaarstellingen

De lijst der betaalbaarstellingen van documentnr. 2013004265 tot nr. 2013004847 ligt
ter inzage.
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Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maand december 2013
Cijfers voor de maand december 2013

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques
*) Totaal
Maaltijden
*) aantal personen
*) aantal maaltijden

Maand
286
755

Vorig jaar
182
727

1041

909

3
79

4
87

Gebruikers
dienstencentrum
303*
Dorpsrestaurant Centrum
61
Dorpsrestaurant Sint-Joris
25
* kerstfeest samen met sociale dienst
Leefloon
Maand
*) aantal dossiers
14
*) bedrag
10.551,31
Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden
+65
*) Bedrag +65
*) Aantal zorgbehoevenden
-65
*) Bedrag -65

248
64

Vorig jaar
17
16.569,27

Maand

Vorige maand

111
3.949,00 €

110
4.061,00 €

18
986,00 €

19
962,00 €

Einde maand
0
3
0
4
5
10

Einde vorige
maand
0
3
0
4
5
10

Kinderdagverblijf
*) Aantal kinderen
*) Ouderbijdrage

Maand
20
2225,89

Vorige maand
20
2646,9

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

Aantal
kinderen
295
153
70
74

Aantal gezinnen
189
98
53
64

Opgevangen bewoners
LOI
*) Pleinstraat 97
*) Pleinstraat 97A
*) Pleinstraat 97B
*) Steenweg 113/1
*) Pastoriestraat 1
*) Stationsstraat 135

Aantal
kinduren
3781
1537
864
467
6649

*) Ouderbijdrage

13.747,89 €
Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal
kinderen
250
149
82
59

Aantal gezinnen
164
94
62
51

Aantal
kinduren
3035
1551
710
365
5661

*) Ouderbijdrage

10.702,90 €

