
ZITTING VAN 30 APRIL 2013 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef 

Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, 

secretaris. 

Verontschuldigd: Kurt Windels, burgemeester. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

AANKOOPDIENST 

PUNT 1. OPDRACHTENCENTRALE KANTOORBENODIGDHEDEN 2013-2014: GUNNING 

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 artikel 15 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 15 juni 2006; 

Gelet op het dat zowel het OCMW Ingelmunster als de gemeente Ingelmunster 

kantoorbenodigdheden moeten aankopen in 2013 en 2014; 

Gelet op de noodzaak om een overheidsopdracht te organiseren voor de aankoop van 

kantoorbenodigdheden; 

Gelet op het feit dat het wenselijk is om de opdracht samen te organiseren met de gemeente 

Ingelmunster om op die manier kwantumkortingen te bekomen en om op die manier een daling van de 

werklast te bekomen (verhoogde efficiëntie); 

Gelet op de beslissing van het CBS van de gemeente Ingelmunster van 25/3/2013 om in het kader 

van de opdrachtencentrale voor de aankoop van kantoorbenodigdheden 2013-2014 de opdracht te gunnen 

aan Lyreco; 

Gelet op het feit dat het aangewezen is dat het OCMW van deze opdrachtencentrale gebruik maakt 

omwille van de volgende redenen:  

 De in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van het OCMW.  

 Het OCMW moet zelf geen gunningprocedure voeren. Dit betekent een besparing aan tijd 

en geld.  

 Mocht het OCMW enkel voor zichzelf een gunningsprocedure voeren, ligt het voor de 

hand dat de prijszetting hoger zou zijn;  

Gelet op het visum van de financieel beheerder; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om voor de aankoop van kantoorbenodigdheden 

voor het jaar 2013-2014 gebruik te maken van de voornoemde opdrachtencentrale van de gemeente 

Ingelmunster en dus ook te gunnen aan Lyreco zonder een overheidsopdracht te moeten voeren 

tegen de voorwaarden bedongen door de opdrachtencentrale. 

 

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL 

PUNT 2. ADVIES BETREFFENDE DE AANPASSINGEN AAN DE RECHTSPOSITIEREGELING 

VAN HET GEMEENTEPERSONEEL 

De Raad, 

Gelet op de 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 Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikel 51, 52 en 270; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid artikel 270; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om het rechtspositieregeling 

van het gemeentepersoneel aan te passen; 
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BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Gunstig advies te verlenen houdende de wijziging van het rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel, volgens de tekst, die voorgelegd werd aan het bijzonder 

onderhandelingscomité van 9 april 2013 en zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende 

Gemeenteraad. 

Art. 2.  Afschrift van dit advies binnen de 8 dagen op te sturen aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

RUSTOORDEN 

PUNT 3. KENNISGEVING DAGPRIJS VAN HET W.Z.C. MARIA RUSTOORD V.Z.W. – WIJZIGING 

MET INGANG VANAF 1 MEI 2013 

De Raad, 

Gelet op de 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 Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikel 51, 52 en 254; 

Gelet op de brief van 4 april 2013 van het Maria rustoord w.z.c. houdende mededeling van de 

prijsverhoging met ingang van 1 mei 2013; 

Gelet op de goedkeuring van de heer Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013 met 

referte E3.P02/2013D00647/JEB; 

Overwegende dat het rustoord een private instelling is, die onafhankelijk van het O.C.M.W. van 

Ingelmunster haar prijs bepaalt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1.  Met ingang van 1 mei 2013 worden de prijzen in het Maria rustoord w.z.c. als volgt: 

SOORT KAMER   OUDE PRIJS   NIEUWE PR     VERSCHIL 

meerpersoonskamer 45,19 46,21 1,02 

éénpersoonskamer 49,46 50,57 1,11 

studio alleenstaande 52,45 53,63 1,18 

studio echtpaar 81,92 83,17 1,25 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 4. AKTENAME VERLENGING VAN DE ERKENNING VAN HET SERVICEFLATGEBOUW 

‘DE ERMITAGE’ MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2012 

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 besluit van de heer Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid, houdende verlenging van de erkenning van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ van 1 oktober 

2012 tot 30 september 2015 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1.  van het besluit van de heer Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid, houdende verlenging van de erkenning van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ van 

1 oktober 2012 tot 30 september 2015. 

 

DIENSTEN 
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PUNT 5. GOEDKEURING JAARVERSLAG EN KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 EN 

KWALITEITSJAARPLANNING 2013 VAN DE DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE 

THUISZORG 

De Raad, 

Gelet op de 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 Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn; 

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; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30/11/1999 houdende de nadere regelen voor de minimale 

kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Overwegende dat de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg elk jaar uiterlijk tegen  15 april 

een kwaliteitsjaarverslag en een kwaliteitsjaarplanning dient over te maken aan het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid; 

Gelet op de bespreking van de tekst van het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag en de 

kwaliteitsplanning van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, 

waarvan tekst in bijlage, vast te stellen. 

Art. 2.  De kwaliteitsjaarplanning van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, waarvan tekst in 

bijlage, goed te keuren. 

 

ENERGIEFONDS 

PUNT 6. KENNISGEVING SUBSIDIEAANVRAGEN IN HET KADER VAN HET ENERGIEFONDS 

VOOR HET JAAR 2013 

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 ieder OCMW vanuit de energiefonds (Fonds voor gas en elektriciteit) een 

subsidie krijgt om tussen te komen in energiefacturen van cliënten. 

Overwegende dat dit bestedingsbedrag voor 2013 nu bekend is en voor Ingelmunster 3148,66 euro 

bedraagt.   

Gelet op het feit dat het OCMW daarnaast 46125,22 euro krijgt voor de personeelsinzet in het 

kader van energie. 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1.  van het bestedingsbedrag vanuit het energiefonds t.b.v. 3148,66 euro en 46125,22 euro. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


