
ZITTING VAN 28 MEI 2013 
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OPENBARE ZITTING 

 

FINANCIËN 

PUNT 1. BOEKJAAR 2012: VASTSTELLING VAN DE ONINBAAR TE BOEKEN VORDERINGEN 

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

voor 

Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikel 172, 175 en 255;  

  Gelet op de bedragen, die oninvorderbaar blijken bij het opstellen van de jaarrekening 2012; 

  Gelet op de aangevoerde motivaties; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Volgende bedragen zullen als oninvorderbaar ingeschreven worden in de jaarrekening 2012: 
 

artikel   definitief recht   reden 

nummer   omschrijving   nummer   bedrag   naam reden 

832/400140/00   vord voors werkluitk   1/2006/25   50,00   *** adm misslag 

832/400140/00   vord voors werkluitk   1/2006/26 

 

50,00   *** adm misslag 

832/400140/00   vord voors werkluitk   1/2012/27 

 

50,00   *** adm misslag 

832/400140/00   vord voors werkluitk   1/2006/64 

 

50,00   *** adm misslag 

832/705000/00   andere aangerek kost 101/2007/110 

 

96,93   *** adm misslag 

832/706000/00   verhuur   101/2012/40 

 

1.552,00   *** onverm 

832/708102/838   recup SCP   101/2011/463   96,00   *** verhuisd 

832/708222/00   recup bijdr huur   101/2010/83   307,00   *** verhuisd 

832/708222/00   recup bijdr huur   202/2010/86   50,00   *** illegaal 

832/400140/00   vord voors werkluitk   202/2010/128   400,00   *** verhuisd 

832/400140/00   vord voors werkluitk   202/2010/133   440,00   *** verhuisd 

832/708000/00   recup LL   202/2010/263   642,00   *** onverm 

832/708222/00   recup bijdr huur   202/2011/76   1.800,00   *** overleden 

832/708102/838   recup SCP   202/2011/186   3,00   *** verhuisd 

832/708102/838   recup SCP   202/2011/283   44,00   *** illegaal 

832/708102/838   recup SCP   202/2011/285   8,00   *** adm misslag 

832/708245/00   Recup St alsielzoeker 202/2012/33   600,00   *** illegaal 

832/708222/00   recup bijdr huur   202/2012/37   168,00   *** adm misslag 

832/612000/00   algemene kosten   1/2008/62   4,00   *** adm misslag 

832/608102/00   soc cult part   1/2008/67   72,00   *** adm misslag 

832/608102/00   soc cult part   1/2010/69   1,00   *** adm misslag 

100/612640/924   electriciteit   1/2010/106   537,00   *** adm misslag 

832/612000/838   algemene kosten   1/2010/107   172,00   *** adm misslag 

832/612000/00   algemene kosten   1/2011/56   74,00   *** adm misslag 

832/400000/8447   werk vord op cliënten 101/2010/48   428,00   *** adm misslag 

832/400120/00   vord voors uitkering   202/2006/127   25,00   *** onverm 

832/400120/00   vord voors uitkering   202/2006/138   46,54   *** onverm 
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832/708000/00   recup LL    202/2011/69   159,00   *** onverm 

832/708102/00   recup SCP   202/2011/154   2,00   *** onverm 

832/708222/00   recup huur   202/2008/98   350,00   *** onverm 

832/708222/00   recup huur   202/2008/99   1.000,00   *** onverm 

832/708100/00   recup steun spec   202/2008/148   100,00   *** onverm 

832/400100/00   vord voors pensioen   202/2008/195   120,00   *** onverm 

832/708100/00   recup steun spec   202/2009/361   220,00   *** onverm 

832/708222/00   recup huur   202/2010/15   764,00   *** onverm 

832/708222/00   recup huur   202/2010/32   900,00   *** onverm 

832/708102/00   recup SCP   202/2011/215   3,00   *** onverm 

832/708102/00   recup SCP   202/2011/278   2,00   *** adm misslag 

832/708102/00   recup SCP   202/2011/279   4,00   *** onverm 

832/400120/00   recup SCP   202/2011/294   50,00   *** onverm 

832/400190/00   vord voorschot   202/2011/295   50,00   *** onverm 

832/708100/00   recup steun spec   202/2011/308   74,00   *** onverm 

832/708100/00   recup steun spec   202/2011/317   9.105,00   *** adm misslag 

832/706000/838   opbrengst verhuur   101/2003/14   1.314,45   *** adm misslag 

                    

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

PUNT 2. RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET OCMW-PERSONEEL: AANPASSINGEN 

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 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2011 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel een dynamisch document is 

dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de 

rechtspositieregeling van het OCMW-personeel door te voeren, meer bepaald door: 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012: artikels 11, 12, 23, 32, 37, 49, 

111, 112, 136, 152, 154, 155, 163, 164, 172, 173, 196, 203, 204, 207, 219 en 291; 

 toevoeging functionele loopbanen: artikels 7, 116, 118, 161 en bijlage II; 

 besparingsmaatregelen: artikels 214 en 215; 

 opheffing: artikel 293; 

 erratum: bijlage I; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel in bijlage; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 9 april 2013 zoals voorzien in de wet 
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van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 

personeel; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente Ingelmunster van 

9 april 2013; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 april 2013; 

Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 6 mei 2013; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld zoals 

voorzien in bijlage. 

 

PUNT 3. ARBEIDSREGLEMENT VAN HET OCMW-PERSONEEL: AANPASSINGEN EN 

TECHNISCHE WIJZIGINGEN 

De Raad, 

Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of –

verhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van 

de arbeidsreglementen; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie 

van de arbeidstijd in de openbare sector; 

Overwegende dat het verplicht is een arbeidsreglement op te stellen voor de personeelsleden van 

het OCMW; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 april 2010 houdende 

goedkeuring van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel; 

Overwegende dat het noodzakelijk is het arbeidsreglement aan te passen, zodat het overeen komt 

met de huidige stand van zaken; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 

1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassingen en technische wijzigingen van het arbeidsreglement van het 

OCMW-personeel werden voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 9 april 2013; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 9 april 2013 betreffende de 

aanpassingen en technische wijzigingen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 april 2013; 

Overwegende dat het van belang is dat technische wijzigingen aan het arbeidsreglement vlot en 

snel kunnen aangepast worden; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is technische wijzigingen te laten uitvoeren en 

vaststellen door de OCMW-secretaris; 

Overwegende dat de OCMW-secretaris eventuele technische wijzigingen jaarlijks zal rapporteren 

aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het ontwerp van de aanpassingen en technische wijzigingen van het arbeidsreglement, 

toegevoegd als bijlage van deze beslissing; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De aanpassingen en technische wijzigingen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel 

worden goedgekeurd. 

Art. 2.  De bevoegdheid tot het aanbrengen van technische wijzigingen wordt gedelegeerd naar de OCMW-

secretaris. 

Art. 3.  Eventuele technische wijzigingen worden jaarlijks gerapporteerd aan de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en de bevoegde overheden. 

Art. 4.  Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 

 

SOCIALE DIENST 
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PUNT 4. KENNISGEVING SUBSIDIES VAN DE PROVINCIE VOOR HET 2
DE

 JAAR 

WOONZORGPROJECT 

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 via de provincie een subsidie kon aangevraagd worden van max 200.000 euro 

over 5 jaar voor het indienen van een woonzorgproject.  

Overwegende dat voor Ingelmunster het project ‘Thuis in Welzijn’ werd goedgekeurd. Per jaar 

wordt de subsidie doorgestuurd na het bezorgen van de nodige documenten. 

Gelet op het feit dat het voortgangsrapport over het eerste projectjaar tegen 31 januari 2013 werd 

ingediend bij de Provincie.  

Overwegende dat de deputatie op 18 april 2013 besliste om een subsidie van 30.319,05 euro voor 

het 2de projectjaar (01/11/2012-31/10/2013) te voorzien en in uitbetaling te zetten.  

NEEMT KENNIS: 

Art. 1.  van de voorziene subsidie van 30.319,05 euro voor het 2de projectjaar van het woonzorgproject 

‘Thuis in welzijn’ van Ingelmunster. 

 

PUNT 5. KENNISGEVING EINDAFREKENING VOOR DE SUBSIDIEAANVRAGEN IN HET 

KADER VAN DE VERWARMINGSTOELAGE VAN 1 JANUARI 2012 TOT EN MET 31 DECEMBER 

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; 

Overwegende dat ieder OCMW de aanvragen in het kader van de verwarmingstoelagen behandelt. 

Overwegende dat in het OCMW van Ingelmunster de aanvragen, de verwerking en de 

subsidieaanvragen vanuit de sociale dienst gebeuren. 

Overwegende dat voor 2012 een toelage werd aangevraagd van 28.220,16 euro aan het 

stookoliefonds. Dit bedrag hebben we bij wijze van voorschot in verschillende stortingen via de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangen. 

Overwegende dat het OCMW naast deze toelage 10 euro per dossier aan beheerskosten ontvangt . 

Aangezien we 140 dossiers hebben behandeld, zal aan het OCMW nog 1.400,00 euro als saldo uitbetaald 

worden; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Kennis te nemen van de eindafrekening voor de subsidieaanvraag in het kader van de 

verwarmingstoelage t.b.v. 28.220,16 euro en 1400,00 euro. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


