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Contactpersoon: Stefaan De Clercq, bestuurssecretaris (051/33 74 13) 

 
Uw brief van: Uw referte: Onze referte: Bijlagen: 

  RMW20130129agenda/001  

Betreft: Uitnodiging Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 

Ingelmunster op DINSDAG 29 JANUARI 2013 OM 20u00 in de raadzaal van het Sociaal Huis. 
 

Met voorname hoogachting. 

In opdracht: 
 

De secretaris, 

 

 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 

A G E N D A  

ALGEMEEN BESTUUR 

1. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

2. Aktename van het besluit van de voorzitter houdende delegatie aan de OCMW-secretaris van 

de bevoegdheid tot beslissen inzake dringende hulpverlening ingevolge artikel 36 van het 

huishoudelijk reglement 

3. Goedkeuring reglement houdende vaststelling van de grenzen voor ‘dringende hulpverlening’ 

4. Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

wordt verstaan 

5. Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip ‘dagelijks 

personeelsbeheer’ wordt verstaan 

6. Goedkeuring delegatie aan de OCMW-secretaris 

7. Aktename van de verklaring van de voorzitter houdende vervanging van de voorzitter ingeval 

van verhindering of ziekte 

8. Aktename van de aanduiding door de fracties van de RMW-raadsleden, die als vervanger 

aangeduid worden voor de leden van het Bijzonder comité van de sociale dienst ingevolge 

artikel 39 §2 van het huishoudelijk reglement 
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FINANCIËN 

9. Vaststelling budget voor het dienstjaar 2013 

DIENSTEN 

10. Uitbreiding uren ‘dienst gezinszorg’ 

SOCIALE DIENST 

11. Aanpassing reglement inzake instelling van een aankooppremie bij aankoop van woningen 

door minderbegoeden 

12. Verlenging van de samenwerking met TCK De Komma 

13. Goedkeuring hernieuwen contract ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ met VDAB 

BESLOTEN ZITTING 

SOCIALE DIENST 

14. Kennisgeving beslissingen Bijzonder Comité Sociale Dienst van 16 januari 2013 

15. Kennisgeving van de werking van socio-culturele participatie en de specifieke maatregel 

betreffende kansarme kinderen en de digitale kloof 

16. Aankoop en verkoop van de woning Schoolstraat 19 en 21 in het kader van het reglement 

inzake instelling van een aankooppremie bij aankoop van woningen door minderbegoeden 

GUNNINGEN 

17. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

PATRIMONIUM 

18. Huurprijs van de huurwoningen, gehuurd door het OCMW: indexering met ingang van 01 

januari 2013 

19. Verhuurprijs van de woningen eigendom van het OCMW en verhuurd door het OCMW: 

indexering met ingang van 01 januari 2013 

20. Verhuurprijs van de huurwoningen verhuurd door het OCMW: indexering met ingang van 01 

januari 2013 

21. Huurovereenkomst Oostrozebekestraat 253 beëindiging per 30 april 2013 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

22. Huurwaarborg 

PERSONEEL 

23. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 


