
ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2013 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester; Ann De Frene, Kathy Verschoot, 

Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, 

raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

DIENST GEZINSZORG 

PUNT 1. GOEDKEURING AANVRAAG UITBREIDING URENCONTINGENT VAN DE DIENST 

GEZINSZORG 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/1998 houdende de erkenning en de 

subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat het urencontingent van de dienst Gezinszorg van het OCMW van Ingelmunster 

15.500,00 uren bedraagt; 

Gelet op de brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten waarbij medegedeeld 

wordt dat het totaal aantal uren gezinszorg in Vlaanderen volgend jaar wordt uitgebreid en waarbij de VVSG 

vraagt om meer uren aan te vragen omdat anders alle uren zullen gaan naar de private diensten gezinszorg; 

Overwegende dat de erkenningsnorm vanaf dienstjaar 2015 voor wat betreft het aantal gepresteerde 

uren 15.390 uren bedraagt; 

Overwegende dat de uitbreiding aangevraagd moet worden vóór 28/02/2013; 

Overwegende dat de aanvraag hoogdringend is; 

Gelet op de beslissing van de voorzitter en secretaris om een uitbreiding aan te vragen van 500,00 

uren; 

Overwegende dat tegen uiterlijk 28/02/2013 een volledig dossier moet ingediend worden met 

gemotiveerde aanvraag om uitbreiding van het urencontingent van de dienst Gezinszorg met 500,00 uren te 

bekomen met het oog op een hogere financiële tussenkomst per jaar van het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid; 

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

Welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art.1 :  De aanvraag om uitbreiding van het urencontingent van de dienst gezinszorg met 500,00 uren 

vanaf 2013 goed te keuren. 

 

GUNNINGEN 

PUNT 2. LENINGEN BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER – GOEDKEUREN WIJZE VAN 

GUNNING EN GUNNINGSVOORWAARDEN 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

17, § 2, 1° a (limiet van € 200.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 06); 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 
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Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 

26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leningen budget 2013 OCMW Ingelmunster” een 

bijzonder bestek met werd opgesteld door de Financiële Dienst; 

Overwegende dat het op te nemen bedrag 280.000 euro bedraagt en dit in functie van het 

thesauriebeheer; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 180.000,00; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat 19 maart 2013 om 10.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het 

indienen van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is  6500000/00400; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Leningen budget 2013 

OCMW Ingelmunster”, opgesteld door de Financiële Dienst OCMW. De lastenvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten. De raming bedraagt 180.000 euro. 

Art. 2.: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Art. 3.: Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

 - BELFIUS, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel 

- ING Public Sector, Avenue Marnix 24 te 1000 Brussel 

- BNP Paribas Fortis Local Public, Warandeberg 3 / 1QA8B te 1000 Brussel 

- AXA bank en verzekering, Belliardstraat 51 te 1040 Brussel 

- KBC Social Profit en Openbare Sector, Brouwerijstraat 1 (MP Center) te 9031 Drongen; 

Art. 4.: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 maart 2013 om 10.00 uur. 

 

PUNT 3. OPDRACHTENCENTRALE MIDWEST: AANKOOP PAPIER 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende de email vanuit de ILV Associatie MIDWEST met de vraag om deel te nemen aan 

de opdrachtencentrale voor de aankoop van papier waarbij OCMW Izegem zou optreden als aanbestedende 

overheid; 

Overwegende dat er maar gegund zou worden voor 1 jaar; 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW Ingelmunster reeds onderhandeld hebben omtrent de 

aankoop van papier voor het jaar 2013 en de start en gunning vanuit de opdrachtencentrale dus te laat komen 

voor onze besturen; 

BESLUIT: eenparig 

Art.1.: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan niet deelnemen aan de opdrachtencentrale voor de 

aankoop van papier georganiseerd vanuit de ILV Associatie MIDWEST omdat deze te laat komt 

voor ons bestuur en we reeds onderhandeld hebben omtrent de aankoop van papier voor 2013. De 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn wenst wel op de hoogte gehouden te worden omtrent 

toekomstige opdrachten en wenst te benadrukken dat het achter de idee van de opdrachtencentrale 

staat en er ook de voordelen van inziet. Deze boodschap zal ook naar ILV Associatie MIDWEST 

gecommuniceerd worden. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 4. KENNISGEVING INDIENEN PROJECT ‘MANDELHUIS’ MET CENTRUM VOOR 

DAGVERZORGING ‘MANDELRUST’ IN SAMENWERKING MET HET SOCIAAL HUIS 

De Raad, 
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Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 

inzonderheid artikels 1, 57, 57 bis, 58, 59, 60, 61 en 62 bis; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikels 52, 162 §2, en 254; 

Gelet op het feit dat het centrum voor dagverzorging Mandelrust, deel van het WZC Maria 

Rustoord, een projectaanvraag heeft ingediend bij de provincie met als thema de mantelzorgers te 

ondersteunen en te versterken. 

Gelet op het feit ‘Het Mandelhuis’ een informatie- en ontmoetingshuis voor mantelzorgers van het 

Centrum voor dagverzorging en het Centrum voor Kortverblijf moet worden. Het hoofddoel is de 

zorgbehoevende persoon zo lang mogelijk in het vertrouwde milieu te houden. 

Overwegende dat de rol van het Sociaal Huis als partner zal in eerste instantie uitgevoerd worden 

via de thuiszorgcoördinator. Elke Vandamme zal vooral een rol hebben in de doorverwijzing van 

mantelzorgers naar het project en zal eveneens meewerken aan de infomomenten en het lotgenotencontact. 

NEEMT KENNIS: 

Art.1 :  Van de engagementsverklaring van het Sociaal Huis in het kader van het indienen van een nieuw 

project ‘Mandelhuis’ op 21 januari 2013. 

 

PUNT 5. GOEDKEURING VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET 

LEERWERKBEDRIJF WEST 5 

De Raad, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 

inzonderheid artikels 1, 57, 57 bis, 58, 59, 60, 61 en 62 bis; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikels 52, 162 §2, en 254; 

Gelet op het feit dat het OCMW goedgekeurd is als promotor in kader van werkervaring (WEP+) 

om twee voltijds equivalenten tewerk te stellen in de technische dienst en dat de goedkeuring verlengd is 

tijdens het overgangsjaar tot 31/12/2013.  

Gelet op het feit dat het OCMW Ingelmunster voor de begeleiding van deze  WEP+- ers verplicht 

is om samen te werken met een leerwerkbedrijf, dat een inschakelingsmodule moet aanbieden die gericht is 

op de versterking van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op de uitstroom naar de 

reguliere arbeidsmarkt. 

Overwegende dat Ingelmunster valt onder de regio van Leerwerkbedrijf West 5, Noordstraat 161 te 

Roeselare en er een samenwerking is tussen volgende partners : vzw Tot uw dienst, Loca labora, Wonen en 

Werken Menen, Groep Intro West-Vlaanderen en De Poort .  

Gelet op het feit dat Vzw Tot uw dienst (vroegere Variant) voor ons project de begeleiding 

opneemt. 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen Leerwerkbedrijf West 5 en het OCMW 

moet verlengd worden voor het overgangsjaar nl van 01.01.2013 tot en met 31.12.2013. 

BESLUIT: eenparig 

Art.1 :  De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en het Leerwerkbedrijf 

West 5 wordt goedgekeurd vanaf 01.01.2013 tot 31.12.2013. 

 

PUNT 6. GOEDKEURING NIEUW SAMENWERKINGSAKKOORD MET VZW BA-BEL VLAAMSE 

TOLKENTELEFOON 

De Raad, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 

inzonderheid artikels 1, 57, 57 bis, 58, 59, 60, 61 en 62 bis; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikels 52, 162 §2, en 254; 

Gelet op het feit dat in juni 2011 de gratis telefonische tolkhulp van vzw BA-BEL aan LOI’s werd 

overgedragen aan het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal in afwachting van mogelijke gesprekken 

met Fedasil of andere bevoegde instanties. 

Overwegende dat BA-BEL,  de Vlaamse Tolkentelefoon beslist om het aanbod opnieuw 

toegankelijk te maken voor de LOI’s tegen betaling en mits het sluiten van een overeenkomst, aangezien er 
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op korte termijn uit het overleg geen oplossing komt. De vzw heeft immers beperkte middelen versus de 

grote vraag en de LOIwerking heeft een federaal karakter. 

Overwegende dat volgende kosten zijn voorzien :  

- De tolkkost aan het basistarief van 45 euro per getolkt uur met een forfait voor het eerste 

kwartier en een bijkomende kost per begonnen segment van 5’ 

- Telefoonkosten aan 0.14 euro per getolkte minuut 

- Annulatievergoeding aan basistarief van 45 euro/uur met een minimumformait van 22,5 euro 

afhankelijk van de gevraagde duur. 

Overwegende dat er, om de werking van het LOI vlot te laten verlopen,  soms nood is aan de 

samenwerking met vzw BA-BEL, naast de werking met Brussel Onthaal, omdat bij vzw BA-BEL ad hoc kan 

ingebeld worden . Uiteraard wordt steeds naar de meest voordelige oplossing gekozen. 

Bij de samenwerking met Brussel Onthaal worden de telefoonkosten betaald naast een forfait van 5 

euro voor een gesprek van maximumduur van 20 minuten. Er zijn minder tolken voorzien en er moet altijd 

een tijd gewacht worden vooraleer er een tolk kan bereikt worden. 

Gelet op het feit dat om verder gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de Vlaamse 

Tolkentelefoon een nieuw samenwerkingsakkoord moet worden afgesloten met een aparte inschrijving 

voorde sociale dienst en voor het LOI. 

BESLUIT: eenparig 

Art.1 :  De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met vzw BA-BEL, Vlaamse tolkentelefoon goed te 

keuren vanaf 01/01/2013. 

 

SOCIAAL HUIS 

PUNT 7. ZITDAGEN DIRECTE BELASTINGEN 

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 254; 

Gelet op het lokaal sociaal beleidsplan  waarin als strategische doelstelling 8 in kader van de 

gezondheid het organiseren van gecoördineerde preventieacties vermeld worden; 

Gelet op het feit dat sinds september 2012 het kantoor van belastingen verhuisd is van 

Ingelmunster naar Kortrijk; 

Gelet op de mogelijkheid tot uitbreiding van de dienstverlening in kader van het Sociaal Huis; 

Gelet op het voorstel van de dienst belastingen om 3 zit dagen te houden voor het invullen van de 

formulieren via tax on web; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De zitdagen van de directe belastingen voor invullen aangiften via tax on web in het Sociaal 

Huis van 9 tot 12 en 13.30 tot 16 uur goed te keuren op 24 mei, 7 juni en 13 juni. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


