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OPENBARE ZITTING
Beleid en beheer
13.177 Goedkeuring van de notulen van de openbare raadszitting van 5 september 2013
Het verslag wordt als bijlage meegezonden.
13.178 Integratie van kunstwerken in het nieuwe WZC – samenstelling examenjury en
omschrijving opdracht
De zevenkoppige jury bestaat uit 3 beleidsverantwoordelijken, 2 ambtenaren, de ontwerper en 1
kunstdeskundige.
De opdracht wordt omschreven vanuit het perspectief van Loon en zijn fruit.
13.179 Ereloonovereenkomst PSK - addendum
De bestaande ereloonovereenkomst van 28/04/2009 wordt uitgebreid met een addendum voor de
verdere renovatiewerken binnen het oude woonzorgcentrum Bloesemhof in uitvoering van artikel
53§2 van de wet van 15 juni 2006.
Financiën
13.180 Jaarrekening 2012
De financiële beheerder geeft toelichting bij de balans, de resultatenrekening, het schema van de
financiële stromen.
De secretaris geeft toelichting bij het jaarverslag, een beschrijving van het eigen OCMW.
Het ontwerp van jaarrekening werd overgemaakt aan de raadsleden op 11/09/2013.
13.181 Wijziging van het exploitatiebudget 2013
De financiële beheerder geeft toelichting.
Deze budgetwijziging heeft geen invloed op het resultaat van het boekjaar en beïnvloedt dus de
gemeentelijke bijdrage niet. Er is geen advies van het college van burgemeester en schepenen
nodig. De wijziging werd besproken op het managementteam van 10 september 2013.
Het ontwerp van wijziging van het exploitatiebudget werd overgemaakt aan de raadsleden op
11/09/2013.
13.182 Wijziging van het investeringsbudget 2013
De financiële beheerder geeft toelichting.
De wijziging werd besproken op het managementteam van 20 augustus 2013. Deze budgetwijziging
werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die een positief advies gaf op 3
september 2013.
Het ontwerp van wijziging van het investeringsbudget werd overgemaakt aan de raadsleden op
11/09/2013.
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13.183 Inspectieverslag POD MI – inspecties 25/06 – 26/06 – 09/07/20123
De inspectie had betrekking op de volgende materies en periodes:

Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle, periode 2008-2010

Recht op Maatschappelijke Integratie: controle van de sociale dossiers, jaar 2012

Recht op Maatschappelijke Integratie: boekhoudkundige controle, periode 2008-2010

Stookoliefonds (verwarmingstoelage): jaar 2011

Fonds sociale participatie en culturele en sportieve ontplooiing: jaar 2011

Sociaal fonds gas en elektriciteit: jaar 2011
13.184 Overzichtslijst bestelbons 29/08/2013 – 18/09/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle bestelbons uitgeschreven door het OCMW.
13.185 Overzichtslijst van alle aanrekeningen 29/08/2013 – 18/09/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle betalingen uitgevoerd door het OCMW.
Overheidsopdracht
13.186 Nieuwbouw WZC Bloesemhof: ondergrondse afvalcontainers
De opdracht voor de plaatsing van 5 ondergrondse afvalcontainers ( restafval, papier / karton, PMD,
GFT, glas) in het nieuwe WZC wordt toegewezen aan Group Stemol (MOLOK), Europark 1003,
3530 Houthalen voor de prijs van € 11.375,00 exclusief BTW + € 2.150,00 exclusief BTW
plaatsingsonkosten.
Deze kosten worden aangerekend binnen het budget nieuwbouw WZC Bloesemhof.
Patrimonium
13.187 Openbare verkoop van perceel sectie A nr. 122A, gelegen te Hoepertingen
Het perceel wordt openbaar verkocht voor de prijs van € 8.650,00 exclusief de kosten van
samenstelling van het dossier (€ 195,80). Het perceel is 54a 20ca groot en pachtvrij.
13.188 Wijziging van de raadsbeslissing van 24 juni 2010 houdende onderhandse verkoop aan
J.M. Lux voor perceel sectie A nr. 294E/deel
Door een materiële vergissing werd het perceel 294E/deel aangeduid i.p.v. 294G/deel.
De verkoopprijs blijft ongewijzigd.
GEHEIME ZITTING
Dossiers 13.189 tot en met 13.193
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