
ZITTING VAN 7 JANUARI 2013 

 

Aanwezig: Kurt Windels, burgemeester; Dirk Debaere, voorzitter gemeenteraad; Katrien Vandecasteele, 

voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien 

Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

PUNT 1. MEDEDELING BETREFFENDE DE GELDIGVERKLARING VAN DE VERKIEZING VAN 

DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De heer Voorzitter van de Gemeenteraad verwelkomt de leden. 

In zijn openingswoord verwijst hij naar de verschillende mogelijkheden, die er zijn om de diverse 

doelstellingen door de wetgever voor deze instantie gesteld, te verwezenlijken. Hij benadrukt het sociaal 

karakter van het te vervullen mandaat en spreekt de hoop uit dat de samenwerking tussen het O.C.M.W. en 

het gemeentebestuur even vlot mag verlopen als tijdens het vorige mandaat. 

Na de openingstoespraak geeft de heer Voorzitter van de Gemeenteraad, die het voorzitterschap van de 

vergadering waarneemt tot na de verkiezing van de voorzitter, geeft de voorzitter het woord aan de secretaris 

van het O.C.M.W., die het P.V. van 2 januari 2013 houdende de verkiezing van de leden van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster voorleest. 

Waarvan akte. 

 

PUNT 2. EEDAFLEGGING VAN DE WERKENDE LEDEN VAN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN HANDEN VAN DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD 

EN AANSTELLING VAN DE LEDEN 

De Raad, 

Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn en van het O.C.M.W.-decreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.2 januari 2013 waaruit blijkt dat de 

hiernavernoemde personen als werkende leden van de plaatselijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn dezer 

gemeente werden verkozen, namelijk Mr. of Mevr.: 
 

VOLG 

NR. 

NAAM EN VOORNAAM BEROEP PLAATS EN DATUM VAN 

GEBOORTE 

1 DE FRENE Ann Meewerkende echtgenote Izegem op 27/11/1970 

2 VERSCHOOT Kathy Zelfstandige Izegem op 31/05/1985 

3 DEPREITER Koen Tuinbouwer Izegem op 24/03/1973 

4 VERBAUWHEDE Jozef Zelfstandige Ingelmunster op 24/03/1953 

5 VANDECASTEELE Katrien Woonbegeleidster Torhout op 14/10/1957 

6 COUCKUYT Dries Adviseur economische studies Izegem op 15/03/1988 

7 DEBEUF Fien Maatschappelijk assistente Roeselare op 03/06/1987 

8 DECLOEDT Kurt Leerkracht Izegem op 02/05/1975 

9 LANDUYT Peter Informaticus Kortrijk op 06/12/1971 



RMW van 7 januari 2013  pagina 2 van 5 

Aangezien elk van de bedoelde leden met het oog op de aanstelling in handen van de voorzitter van 

de Gemeenteraad van deze gemeente de door de wet voorgeschreven eed heeft afgelegd, namelijk : “ Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen “, en dat betreffende de eedaflegging een 

proces-verbaal werd opgesteld. 

In acht nemend dat ze bijgevolg aan al de door de wet gestelde vereisten voldoen en geen bepaling 

betreffende onverenigbaarheid op hen van toepassing is, zodat ze vanaf 7 januari 2013 in functie kunnen 

treden; 

Vaststellend dat al deze personen, behoorlijk daartoe opgeroepen, in de vergadering aanwezig zijn 

en derhalve hun functie aanvaarden; 

NEEMT AKTE: 

Art. 1. Van deze eedaflegging en aanstelling, en gaat over tot de volgende punten van de agenda. 

Art. 2. Afschrift van het onderhavige akteneming zal aan de gemeenteraad overgemaakt worden. 
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PUNT 3. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 

De Raad, 

Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn en van het O.C.M.W.-decreet; 

Gelet op het feit dat er een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter aan de O.C.M.W.-secretaris 

overhandigd werd voor de installatievergadering en er vastgesteld wordt dat deze akte ontvankelijk 

is overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 53; 

NEEMT AKTE: 

Art. 1. Mevrouw Katrien Vandecasteele, geboren te Torhout op 14 oktober 1957, wordt als voorzitter 

verkozen verklaard van 7 januari 2013 tot 31 december 2015. 

Art. 2.  De heer Dries Couckuyt, geboren te Izegem op 15 maart 1988, wordt als voorzitter verkozen 

verklaard van 1 januari 2016 tot einde van de legislatuur. 

 

PUNT 4. BEPALING VAN DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De Raad, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de  O.C.M.W. en op het O.C.M.W.-decreet; 

Gelet op de vernieuwing van de R.M.W., ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 2012; 

Overwegende dat het nuttig voorkomt een rangorde onder de leden van de raad te bepalen; 

STELT DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAST ALS VOLGT: 

1 Vandecasteele Katrien  

2 Windels Kurt 

3 De Frene Ann 

4 Verschoot Kathy 

5 Depreiter Koen 

6 Verbauwhede Jozef 

7 Couckuyt Dries 

8 Debeuf Fien 

9 Decloedt Kurt 

10 Landuyt Peter 

 

PUNT 5. GOEDKEURING WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

De Raad, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de  O.C.M.W. en op het O.C.M.W.-decreet; 

Gelet op de vernieuwing van de R.M.W., ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 2012; 

Overwegende dat het noodzakelijk is een aantal beslissingen te nemen om de werking van de 

beraadslagende organen van het O.C.M.W. te laten functioneren tot op het moment een nieuw huishoudelijk 

reglement aangenomen wordt door de R.M.W. 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. Er wordt geen vast bureau opgericht. 

Art. 2. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn komt in beginsel maandelijks (uitgezonderd de maand juli) 

bijeen op de laatste dinsdag van de maand om 20 uur in de zetel van het centrum. 

Art. 3.  Het Bijzonder comité van de sociale dienst is, rekening houdend met de minimumsamenstelling in 

60, par. 1, 2, 3 van het O.C.M.W.-decreet, samengesteld uit vier leden, de voorzitter inbegrepen. 

De voorzitter is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst. 
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Art. 4.  Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert in principe op de tweede woensdag van de 

maand om 8.30 uur ter zetel van het centrum. 

 

PUNT 6. GOEDKEURING BEVOEGDHEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE 

SOCIALE DIENST 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008; 

Overwegende dat de bevoegheden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst strikt dienen 

bepaald te worden; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: Volgende bevoegheden worden met ingang van heden overgedragen aan het Bijzonder Comité 

van de Sociale Dienst : 

- het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen 

zoals die omschreven is in de artikels 57 tot 68 van de O.C.M.W.- wet van 8 juli 1976, in de wet 

van 7.8.1974 tot instelling van het recht op bestaansminimum en in de wet van 26.5.2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie; 

- het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke 

dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen (art. 97 tot 104 van 

de O.C.M.W.-wet), binnen de grenzen van de algemene criteria die door de raad voor 

maatschappelijk welzijn dienaangaande zijn vastgelegd; 

- het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die op 

het grondgebied van de gemeente aanwezig zijn en het overleg met de overige erkende 

dienstverlenende instellingen en organisaties (b.v. ziekenhuizen, ROB's en RVT's, diensten voor 

verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, diensten voor migranten, instellingen en diensten voor gehandicapten, crisis- 

en opvangcentra, jeugdwelzijnscentra, enz.); 

- advies verlenen aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de criteria die als basis 

dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het 

sociaal beleid van het O.C.M.W. 

 

PUNT 7. GEHEIME STEMMING: VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ 

VOOR DE SOCIALE DIENST 

De Raad, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976, betreffende de  O.C.M.W.; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 60 en 254; 

Overwegende dat de Raad 9 leden telt 

Gaat door middel van geheime stemming in één stemronde over tot de verkiezing van drie leden 

van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, de voorzitter niet inbegrepen; 

Negen leden nemen aan de stemming deel; 

Negen stembiljetten worden in de bus gevonden; 

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag: 

 Mevrouw Ann De Frene bekomt 4 stemmen 

 De heer Dries Couckuyt bekomt 3 stemmen 

 Mevrouw Fien Debeuf bekomt 2 stemmen 

Werden derhalve neergelegd: 

Negen geldige; 

Geen ongeldige; 

Geen blanco biljetten; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 

Enig artikel: Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst is samengesteld als volgt : 

1. Mevrouw Katrien Vandecasteele, voorzitter van rechtswege; 
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2. Mevrouw Ann De Frene,  lid 

3. De heer  Dries Couckuyt lid 

4. Mevrouw  Fien Debeuf lid 

 

PUNT 8. AANSTELLING VAN DE OCMW-ONTVANGER ALS FINANCIEEL BEHEERDER VAN 

HET OCMW 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 280$1 en 254; 

Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het 

decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het O.C.M.W.-decreet; 

Overwegende dat het ambt van O.C.M.W.-ontvanger volledig vervangen wordt door het ambt van 

financieel beheerder-O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Akte te nemen van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van ontvanger in het ambt 

van financieel beheerder 

Art. 2.  Het ambt van financieel beheerder-O.C.M.W. wordt verder ingevuld door de financieel beheerder 

van de gemeente, die daarvoor geen bijkomende vergoeding ontvangt. 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
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