Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 18 februari
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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Toelichting door een vertegenwoordiger van Pleegzorg Limburg

Joke Timmermans van Pleegzorg Limburg geeft een woordje uitleg over de werking van
pleegzorg en het concept “pleegzorggemeente”.
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Goedkeuring notulen vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.
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Aanpassing huishoudelijk reglement van de bestuursorganen
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedkeuring van het huishoudelijk reglement in raadszittingen van 21 maart
2013 en 16 april 2013;
Overwegende dat er geopteerd werd om 1 huishoudelijk reglement op te maken voor de
bestuursorganen van gemeente en OCMW Alken;
Overwegende dat volgende aanpassingen werden goedgekeurd in gemeenteraadszitting
van 11 februari 2014:
Art. 1 § 2:
De oproeping wordt verzonden via e-mail. Aan de raadsleden die evenwel op hun privéadres geen elektronische post kunnen ontvangen, zal de uitnodiging en agenda per post
verstuurd worden. Zij dienen hiertoe aan de voorzitter van de gemeenteraad een
schriftelijke verklaring te bezorgen dat zij om die reden wensen om de oproeping te
ontvangen via de post in plaats van e-mail. Het dossier ligt ter inzage op:
• de zetel van het OCMW.
• Het gemeentehuis
• Het online platform voor raadsleden
Indien een raadslid hierom verzoekt, wordt het dossier elektronisch ter
beschikking gesteld van het raadslid. De toegang tot en de informatie, die,
conform artikel 21 van het gemeentedecreet en artikel 31 van het OCMW decreet,
via het online platform http://extra.alken.be ter beschikking wordt gesteld, is
vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de raadsleden. Verstrekking aan derden
en gebruik door anderen dan de raadsleden is niet toegestaan.
Art. 2
De oproeping wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan de
raadsleden bezorgd.

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden
afgeweken.
Alle stukken zijn steeds elektronisch ter inzage van de raadsleden via het extranet.
Een uitdruk van het ontwerp van het meerjarenplan, het ontwerp van de jaarlijkse
aanpassing van het meerjarenplan, het ontwerp van het budget en de jaarrekening
worden ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering aan de fractieleiders
uit de gemeenteraad/OCMW raadsleden bezorgd. De uitdruk van het ontwerp van
budgetwijziging wordt uiterlijk samen met de agenda voor de vergadering waarop het
wordt besproken, aan de fractieleiders uit de gemeenteraad/OCMW raadsleden bezorgd.
De raadsleden, andere dan de fractieleiders, die in de toekomst nog een uitprint wensen
te bekomen kunnen dit alvast schriftelijk doorgeven aan de gemeentesecretaris. Deze
keuze kan het raadslid op elk moment veranderen door de gemeentesecretaris hiervan
schriftelijk (mail, brief, …) in kennis te stellen.
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn, maar bevatten geen
informatie die de persoonlijke levenssfeer raakt.
De agenda van de OCMW raad, behalve de punten over cliënten en onderhoudsplichtigen,
wordt bezorgd aan de gemeenteraadleden. De agenda van de gemeenteraad wordt
bezorgd aan de OCMW raadsleden.
Het volledige reglement vindt u op extranet.
Gelet op het voorstel om deze bepaling ook op te nemen in het huishoudelijk reglement
van het 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
Bovenstaande bepalingen worden opgenomen in het huishoudelijk van de
bestuursorganen (gemeenteraad, OCMW-raad, Raadscommissies en Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst) van gemeente en OCMW Alken 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.
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Aanpassing deontologische code raadsleden
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de goedgekeurde deontologische code voor raadsleden in zitting va n21 maart
2013;
Overwegende dat er geopteerd werd om 1 deontologische code op te maken voor
raadsleden van gemeente en OCMW Alken;
Overwegende dat volgende bepaling toegevoegd werd in gemeenteraadszitting van 11
februari 2014:
3.12. Elektronische inzage
De toegang tot en de informatie, die, conform artikel 21 van het gemeentedecreet en
artikel 31 van het OCMW decreet, via het online platform http://extra.alken.be ter

beschikking wordt gesteld, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de raadsleden.
Verstrekking aan derden en gebruik door anderen dan de raadsleden is niet toegestaan.
De volledige deontologische code vindt u terug op extranet en ligt ter inzage op het
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
Bovenstaande aanpassing aan de deontologische code voor raadsleden van gemeente en
OCMW 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.
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Bedeling warme maaltijden: principe
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat personen met een inkomen dat lager is dan onderstaande bedragen
een maaltijd krijgen aan € 5 via het OCMW:
o Alleenstaande: € 930
o Samenwonende: € 1.030;
Overwegende dat als men meer inkomsten heeft, men rechtstreeks wordt doorverwezen
naar hoeve Gervan en men men € 5,70 per maaltijd betaalt aan hoeve Gervan;
Gelet op het feit dat er momenteel nog slechts 3 klanten zijn die het OCMW-tarief
betalen en er bijgevolg wordt voorgesteld om enkel nog te fungeren als doorverwijzer en
niet meer standaard een lager tarief te hanteren voor mensen met een inkomen beneden
een bepaald bedrag;
Gaat over tot stemming over volgend voorstel: “Vanaf 1 mei 2014 fungeert ons centrum
enkel nog als doorverwijzer op het vlak van de warme maaltijden. Mensen met een zeer
laag inkomen kunnen nog steeds aankloppen bij het OCMW. Het dossier kan dan als
steundossier behandeld worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst”:
• 7 leden stemmen voor dit punt, nl. Hannah BILLEN, Sven LUYCK, Sis
LUYCKX, Carine MEYERS, Peter VANHOUTTEGHEM, Frank VROONEN en
Piet WIJGAERTS
• 2 leden onthouden zich, nl. Magda HANSSEN en Jo VANDERCAPPELLEN;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLUIT
Art. 1
Vanaf 1 mei 2014 fungeert ons centrum enkel nog als doorverwijzer op het vlak van de
warme maaltijden.

Art. 2
Personen met een zeer laag inkomen kunnen nog steeds aankloppen bij het OCMW. Het
dossier kan dan als steundossier behandeld worden door het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst.
Art. 3
Onze klanten krijgen een bezoekje van de maatschappelijk assistent van de thuisdiensten
om beslissing mee te delen
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.
05

Reglement noodopvang De Schakel
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat de noodopvanglocatie te Sint-Joris instapklaar is en er derhalve een
aantal beslissingen genomen dienen te worden;
Gelet op het voorstel tot prijsbepaling;
Gelet op de overheveling van een aantal LOI-plaatsen en LOI-bufferplaatsen van de
Pastoriestraat te Terkoest naar De Schakel;
Gelet op het voorstel tot opzeggen van een woning te LOI Steenweg 113/3 te 3570
Alken;
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
De LOI- en bufferplaatsen worden per 15 maart 2014 overgeheveld van de Pastoriestraat
te Terkoest naar de Schoolstraat te Sint-Joris (“De Schakel”).
Art. 2
De bufferplaatsen zullen gebruikt worden als noodopvang.
Art. 3
Personen die worden opgevangen in deze noodopvang krijgen maximaal een contract van
3 maanden en betalen een all-in prijs van €350 (alleenstaande) of €500 (gezin).
Art. 4
De LOI-woning te Steenweg 113/3 zal worden opgezegd.
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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Alken wordt pleegzorggemeente
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Overwegende dat in ons huidig meerjarenplan "bekendmaking van het concept
"Pleegzorg" als actiepunt onder de doelstelling "inzetten op toegankelijkheid, integratie
en gelijke kansen" werd opgenomen;
Overwegende dat om het label "Alken Pleegzorggemeente" te kunnen toekennen
Pleegzorg Limburg vraagt om een aantal concrete actiepunten op te geven;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen een aantal actiepunten
heeft goedgekeurd in zitting van 29 januari 2014;
Gelet op het voorstel om geen voorrang te geven in de buitenschoolse kinderopvang;
Overwegende dat het principiële voorstellen betreft en de concrete uitwerking nog moet
volgen;
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
Alken wil Pleegzorggemeente worden. In deze optiek worden volgende actiepunten
principieel goedgekeurd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarlijkse netwerkmoment van Alkense Pleeggezinnen
Jaarlijks informatieavond voor toekomstige pleeggezinnen in samenwerking
met de dienst pleegzorg en in samenwerking met Bethanië
Aanmoedigingspremie voor pleeggezinnen
Korting buitenschoolse kinderopvang.
Voorrangsbeleid in de voorschoolse kinderopvang
Geboortepremie, die via de gezinsbond wordt uitgekeerd, ook uit te reiken aan
ouders van pleegkinderen in het jaar van nieuwe inschrijving in de gemeente
Logistieke ondersteuning bij acties voor het ophangen van banners, etc. door
de technische dienst
2-jaarlijkse oproep in gemeentelijk infoblad en op de website alken.be
Om de bekendmaking kracht bij te zetten te onderzoeken om het gemeentelijk
wagenpark gedurende maximum 6 maanden van de nodige stickers te
voorzien. Dit dient door de technische dienst op zijn haalbaarheid onderzocht
te worden. Het OCMW samen met Pleegzorg Limburg zal de kosten van de
stickers voor zijn rekening nemen.

Art. 2
De concrete uitwerking van hogervermelde actiepunten volgt op een later tijdstip.
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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Kilometervergoeding poetspersoneel
DE RAAD

Dit punt wordt behandeld in openbare zitting;
Gelet op de huidige regeling betreffende verplaatsingen van ons poetspersoneel:
• Medewerkers van de poetsdienst ontvangen € 0,3389 per gereden kilometer met
de wagen (woon- werkverkeer van thuis naar klant)
• Medewerkers van de poetsdienst ontvangen 8km per dag fietsvergoeding aan
€0,22
Overwegende dat bovenstaande regel wordt reeds sinds jaar en dag wordt toegepast;
Gelet op de bepalingen in de rechtspositieregeling betreffende woon-werkverkeer en
dienstverplaatsing;
Gelet op volgend voorstel:
• ook personeel van de poetsdienst ontvangt een fietsvergoeding van €0,22 per
gereden kilometer woon- werkverkeer. De “8 km-regel” wordt bijgevolg begraven.
• Er wordt geen kilometervergoeding meer toegekend voor verplaatsing tussen
woning poetsvrouw en klant, maar wel voor een verplaatsing tussen OCMW en
klant. Voor iedere klant wordt er een vaste afstand bepaald;
Gelet op de principiële raadsbeslissing van 15 oktober 2013;
Gelet op het protocol van akkoord met de syndicale organisaties dd. 12 februari 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
Vanaf 1 januari 2014 ontvangt ook personeel van de poetsdienst €0,22 fietsvergoeding
per gereden kilometer woon- werkverkeer.
Art. 2
Er wordt geen kilometervergoeding meer toegekend voor de wagen voor de verplaatsing
tussen de woning van de technische medewerker en de klant, maar wel voor een
verplaatsing tussen OCMW en klant. Voor iedere klant wordt er een vaste afstand
bepaald.
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.
Cfr. de principiële raadsbeslissing dd. 15 oktober 2013 wordt volgend voorstel voorgelegd
aan het HOC/BOC van 12 februari 2014.
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Kennisname lijst der betaalbaarstellingen

De raad neemt kennis van de lijst met betaalbaarstellingen:
• Van documentnr. 2013004848 tot 2013005039
• Van documentnr. 2014000001 tot 2014000196
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Overzicht van de gebruikersaantallen voor de maand januari 2014

De cijfers voor de maand januari 2014 worden overlopen:

Poetsdienst
*) "gewoon"
*) dienstencheques

Maand
322
1050

Vorig jaar
430
922

1372

1352

3
75

4
85

197
57
27

200
52

Maand
11
8.810,51

Vorig jaar
19
15.939,56

Maand

Vorige maand

111
3.974,00 €

111
3.949,00 €

18
1.012,00 €

18
986,00 €

Einde maand
0
3
0
4
5
10

Einde vorige
maand
0
3
0
4
5
10

Maand
20
4039,4

Vorige maand
20
2225,89

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

Aantal
kinderen
293
162
79
111

Aantal gezinnen
196
104
58
88

*) Ouderbijdrage

20.020,14 €

*) Totaal
Maaltijden
*) aantal personen
*) aantal maaltijden
Gebruikers
dienstencentrum
Dorpsrestaurant Centrum
Dorpsrestaurant Sint-Joris
Leefloon
*) aantal dossiers
*) bedrag
Mantelzorgtoelage
*) Aantal zorgbehoevenden
+65
*) Bedrag +65
*) Aantal zorgbehoevenden
-65
*) Bedrag -65

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

Aantal
kinduren
4519
2232
1292
854
8897

Vorig jaar

*)
*)
*)
*)

Centrum
Sint-Joris
Terkoest
Basis

Aantal
kinderen
300
157
78
67

Aantal gezinnen
198
98
61
57

Aantal
kinduren
4720
2033
958
486
8197

*) Ouderbijdrage

15.621,12 €

