DAGORDE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
25 april 2013 om 20.00 uur
Graethempoort 3b/102 (1e verdieping dienstencentrum)

OPENBARE ZITTING
Beleid en beheer
13.81 Goedkeuring van de notulen van de openbare raadszitting van 28 maart 2013
Het verslag wordt als bijlage meegezonden.
Maatschappelijke dienstverlening
13.82 Jaarverslag juridische dienst 2012
Op basis van een aantal indicatoren wordt verslag uitgebracht over de werking 2012.
Deze indicatoren zijn: aantal bezoeken, aantal dossiers, wijze van aanmelden, burgerlijke staat en
economische activiteit van de cliënten, de beschrijving van de hulpverlening en een vergelijking
met de voorgaande jaren.
Financiën
13.83 Dagforfait 2013
Aan de hand van een POWERPOINT – presentatie wordt een overzicht gegeven van de opbouw
van het dagforfait ( welke indicatoren worden gebruikt voor de samenstelling van het dagforfait) en
een overzicht wordt gegeven van het dagforfait van de laatste zeven jaren.
13.84 Aanpassing van de dagprijs en zijn toeslagen in WZC Bloesemhof
Bij beslissing van de minster van Economie, Johan Vande Lanotte, van 4 maart 2013 mag het
OCMW zijn dagprijs en supplementen aanpassen.
Aan de raad wordt gevraagd de nieuwe dagprijs ( € 39,21 of € 61,26 voor een echtpaar) en zijn
supplementen toe te passen met ingang van 1 juni 2013.
13.85 Aanpassing van de dagprijs en zijn toeslagen in WC Avondrood
Bij beslissing van de minster van Economie, Johan Vande Lanotte, van 4 maart 2013 mag het
OCMW zijn dagprijs en supplementen aanpassen.
Aan de raad wordt gevraagd de nieuwe dagprijs ( variërend van € 12,96 tot 16,64 volgens de grootte
van het appartement ) en zijn supplementen toe te passen met ingang van 1 juni 2013.
13.86 Overzichtslijst bestelbons 21/03/2013 – 17/04/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle bestelbons uitgeschreven door het OCMW.
13.87 Overzichtslijst van alle aanrekeningen 21/03/2013 – 17/04/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle betalingen uitgevoerd door het OCMW.
Personeel
13.88 Advies i.v.m. de wijzigingen van de RPR voor het gemeentepersoneel
Aan de raad wordt gevraagd deze aanpassingen in uitvoering van het besluit van de Vlaamse
regering van 23 november 2012 positief te adviseren.
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Overheidsopdracht
13.89 Nieuwbouw WZC Bloesemhof bijzonder lastenboek perceel 5 “ Binnenschrijnwerkerij”
De raad wordt gevraagd het lastenboek voor de algemene offerteaanvraag voor de uit te voeren
opdracht “binnenschrijnwerkerij” goed te keuren.
13.90 Toewijzing overheidsopdracht “ zonwering WC Avondrood”
De raad wordt gevraagd de opdracht toe te wijzen aan Pierrot Crommen, Tongersestraat 78, 3740
Bilzen voor de prijs van € 12.952,14 BTW inclusief. ( 7 zonneluifels en 4 screens)
Informatie
13.91 Wijziging subsidiering verhoogde staatstoelage artikel 60§7
Met de maatregel ‘verhoogde staatstoelage sociale economie (art.60§7)’ worden leefloners en
gerechtigden op financiële hulp in dienst genomen door een OCMW. Het OCMW kan deze
werknemers dan ter beschikking stellen aan een sociaal economisch initiatief. Indien de
terbeschikkingstelling gebeurt aan een erkend sociaal economie-initiatief ontvangt het OCMW
hiervoor een verhoogde toelage van de federale staat.
Vanaf 2013 werd er beslist om niet langer te werken met een toekenning van voltijds equivalenten
maar zal er jaarlijks een maximumbudget toegekend worden dat een OCMW in totaal kan
terugvorderen (€ 44.246,00). Het OCMW krijgt via deze weg meer autonomie en zo kunnen de vele
schommelingen in de bezettingen beter opgevangen worden. Zo zal vanaf nu ook deeltijds werken
mogelijk zijn.
13.92 POD MI – Uniek jaarverslag OCMW Borgloon 2012
Aan de hand van een POWERPOINT – presentatie wordt een overzicht gegeven van de inhoud van
het uniek jaarverslag opgebouwd rond 6 luiken ( cluster / personeelskosten/ sociale fondsen gas en
elektriciteit / huurwaarborgen / sociale en culturele participatie / overeenkomst cluster).
13.93 Verslag van de bewonersraad Avondrood van 26 maart 2013
Verslag wordt uitgebracht over de agendapunten die besproken werden tijdens het overleg tussen de
directeur en de bewoners van de serviceflats.
13.94 Bewonersstatistiek overlijden 01/01/2012 – 17/04/2013
Een overzicht van het aantal overlijden per leeftijdscategorie, geslacht en gemiddelde leeftijd bij
overlijden wordt gegeven.
13.95 Medische statistiek graad van hulpbehoevendheid 01/01/2012 – 17/07/2013
Een overzicht wordt gegeven van de graad van hulpbehoevendheid op basis van de fysische en
psychische criteria volgens geslacht.
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GEHEIME ZITTING
Dossiers 13.96 tot en met 13.107

Namens het OCMW

Jean-Bernard Croux
secretaris OCMW

Patrick Carnotensis
voorzitter OCMW
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