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

OPENBARE ZITTING
Beleid en beheer
13.108 Goedkeuring van de notulen van de openbare raadszitting van 25 april 2013
Het verslag wordt als bijlage meegezonden.
13.109 Opzegging van de intergemeentelijke samenwerking juridische dienst door het OCMW
Kortessem
Bij beslissing van de OCMW – raad van 30 april 2013 en in uitvoering van artikel 9 van de
samenwerkingsovereenkomst zegt het OCMW Kortessem deze samenwerking op met ingang van 1
januari 2015.
Op 4 juni 2013 worden alle 5 OCMW ’s uit de samenwerking ( Alken, Borgloon, Gingelom,
Kortessem en Nieuwerkerken) door ons samengebracht om de bestaande
samenwerkingsovereenkomst te evalueren en te overleggen welke OCMW ’s deze overeenkomst
willen verlengen na 31 december 2014.
13.110 Controlemechanisme van de evaluatieschaal in WZC Bloesemhof
Er wordt uitleg gegeven over de wijze waarop het RIZIV het inschalen van de bewoners van WZC
Bloesemhof controleert en eventueel ( financiële) sancties toepast bij het verkeerd gebruik van de
KATZ – schaal.
13.111 Samenwerkingsovereenkomst OCMW – PWA Borgloon
Aan de raad wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst op te stellen m.b.t.
Voorwaarden van huisvesting van PWA in de gebouwen OCMW
Samenwerking ter ondersteuning van het maaltijdgebeuren in WZC Bloesemhof via de
levering van gratis PWA – cheques
Financiën
13.112 Aanpassing van de tarieven buurtwerking bij het WZC
Naar analogie met de dagprijsaanpassingen in WZC Bloesemhof en WC Avondrood worden de
prijzen voor de buurtwerking aangepast. Er zal een prijsaanpassing doorgevoerd worden van 3,98%
met ingang van 1 juni 2013.
De basisprijs wordt verhoogd van € 14,80 / dag ( sinds 01/03/2012) naar € 15,39
13.113 Kwartaalrapport 31 maart 2013
Het kwartaalrapport omvat op 31/03/2013 o.a. de Thesaurietoestand, Uitgaven sociale bijstand, de
opvolging factureringen, opvolging werkingskosten.
13.114 Varia – vraag van Belgacom
Belgacom vraagt om de bestaande overeenkomst die loopt tot 30/09/2018 te herzien m.b.t. de
huurprijs ( per jaar € 1.344,56 minderinkomsten tot 30/09/2018 doch verlenging van het contract tot
2024)
Wij vragen de raad om niet in te gaan op hun voorstel.
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13.115 Overzichtslijst bestelbons 18/04/2013 – 22/05/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle bestelbons uitgeschreven door het OCMW.
13.116 Overzichtslijst van alle aanrekeningen 18/04/2013 – 22/05/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle betalingen uitgevoerd door het OCMW.
Personeel
13.117 Voorwaarden en modaliteiten vakantiewerk 2013
Het is noodzakelijk om gedurende de vakantiemaanden vakantiejobs in te schakelen in de werking
van de diensten om het personeel in de mogelijkheid te stellen verlof op te nemen;
Wij bieden deze vakantiejobs aan volgens onze behoeften en noodwendigheden om de continuïteit
van de dienstverlening te kunnen garanderen aan de bewoners van WZC Bloesemhof;
De secretaris OCMW vult deze jobs in ( artikel 41 van het huishoudelijk reglement) in samenspraak
met de directeur instellingen en de respectievelijke diensthoofden waarbij rekening gehouden wordt
met al dan niet uitgevoerde stages en hun beoordelingen in WZC Bloesemhof, de opleidingen die
gevolgd worden en de voorkeur die gegeven wordt aan studenten uit de gemeente.
Het maximum aantal uren voor studentenarbeid wordt vastgesteld op 900 uren te verdelen volgens
de behoeften van de respectievelijke diensten verpleging & verzorging, keuken, onderhoud en
technische dienst
De uitgaven zullen gefinancierd worden via rekening 62030100-0953-01 en 62030100-0953-04 van
het exploitatiebudget 2013.
Overheidsopdracht
13.118 Dossier uitbating kapsalon
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht
van de offertes en de vergelijking van de offertes stellen we voor om de opdracht te gunnen aan de
economisch meest voordelige regelmatige offerte, zijnde Beckers Wendy, Toekomststraat 9/001 te
3800 Sint -Truiden.
13.119 Levering van energie ( gas en elektriciteit) aan het OCMW
Via een mandaatbesluit van 31 januari 2013 hebben wij het provinciebestuur gemandateerd om in
onze naam op te treden bij de gunning en uitvoering van deze opdracht
De bestendige deputatie heeft op 11 april 2013 de nieuwe raamovereenkomst voor de periode
01/07/2013 – 31/12/2015 goedgekeurd.
Volgende bedrijven worden aangeduid als leverancier
EDF Luminus voor elektriciteit
Lampiris voor aardgas
13.120 Vervanging van de waterontharder wooncentrum Avondrood
De bestaande ontharder vertoont enkele zwakke punten, voldoet voorlopig nog, maar er dient
rekening gehouden te worden, dat gezien de leeftijd van dit toestel ( bijna 20 jaar), niet meer alle
onderdelen beschikbaar zijn.
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Ter vervanging stellen wij in overleg met de firma die het toestel geplaatst heeft en ook onderhoudt
een toestel voor, volgens het type duplex serie 5000. Dit toestel is bovendien veel zuiniger wat
betreft spoelwater- en zout verbruik.
Kostprijs netto = € 4.027,00 exclusief 6% BTW.
13.121 Nieuwbouw WZC Bloesemhof: bijzonder lastenboek perceel 9 “ elektriciteit”
Na controle van de voorgelegde stukken, nazicht van de rekenkundige bewerkingen, controle van
de gewijzigde hoeveelheden en leemtes, nazicht van de prijzen, vragen wij de raad deze werken toe
te kennen aan de firma Elektroplan NV, Goormansdijk 20, 2480 Dessel voor de som van
€ 762.595,69 exclusief 12% B.T.W.
GEHEIME ZITTING
Dossiers 13.122 tot en met 13.126

Namens het OCMW

Jean-Bernard Croux
secretaris OCMW

Patrick Carnotensis
voorzitter OCMW
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