
ZITTING VAN 25 JUNI 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 

 

FINANCIËN 

PUNT 1. RESERVATIE RESULTAAT DIENSTJAAR 2012 – VASTSTELLING 

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 254; 

Gelet op de bespreking van de resultaten van het dienstjaar 2012; 

Gelet op de vroegere afspraken in het Overlegcomité en met het College van Burgemeester en 

Schepenen betreffende de reservatie van resultaten van het serviceflatgebouw “ De Ermitage” en van de 

Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Voor het dienstjaar 2012 volgende reservatie vast te stellen: 

 75.075,18 euro voor AC8343 (Serviceflats De Ermitage) met als bestemming investeringen.  

 

PUNT 2. WAARDERINGSREGELS PER 01/01/2012 – VASTSTELLING 

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 invoering van de Nieuwe OCMW Boekhouding voor het dienstjaar 2000; 

Overwegende dat de waarderingsregels dienen vast te liggen voor het dienstjaar 2012; 

Overwegende dat we geen wijzigingen aan willen brengen aan de wijze en de percentages van de 

huidige waarderingsregels; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de waarderingsregels inzake de nieuwe OCMW-

boekhouding voor het OCMW Ingelmunster invoege met ingang van 01/01/2000 te handhaven.  

 

PUNT 3. JAARVERSLAG 2012 – GOEDKEURING 

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 168, 169 en 254; 

Gelet op de bespreking van de tekst van het jaarverslag betreffende het dienstjaar 2012; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het jaarverslag 2012 van het OCMW 

Ingelmunster, waarvan de bijgevoegde tekst integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed te 

keuren. 

 

PUNT 4. JAARREKENING 2012 – VASTSTELLING 

Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende zitting, de Raad gaat hiermee eenparig akkoord. 

 

PATRIMONIUM LOKAAL OPVANGINITIATIEF VOOR ASIELZOEKERS 

PUNT 5. STATIONSSTRAAT 32: GOEDKEURING STEDENBOUWKUNDIG DOSSIER 

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 51 en 254; 

Gelet op het stedenbouwkundig dossier opgemaakt door de ontwerper; 

Gelet op de voorbereidende gesprekken met het College van Burgemeester & Schepenen; 

Gelet op de voorbereidende vergaderingen met de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente 

en de brandweer; 

Gelet op de adviezen van de werkgroep toegankelijkheid en de brandweer; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het stedenbouwkundig bouwdossier van de woning bestemd voor een Lokaal Opvanginitiatief voor 

asielzoekers gelegen Stationsstraat 32 goed te keuren. 

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te verzoeken dit dossier gunstig te adviseren en over 

te maken aan de dienst stedenbouw voor het afleveren van een bouwvergunning. 

 

PUNT 6. OOSTROZEBEKESTRAAT 26: GOEDKEURING STEDENBOUWKUNDIG DOSSIER 

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 51 en 254; 

Gelet op het stedenbouwkundig dossier opgemaakt door de ontwerper; 

Gelet op de voorbereidende gesprekken met het College van Burgemeester & Schepenen; 

Gelet op de voorbereidende vergaderingen met de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente 

en de brandweer; 

Gelet op de adviezen van de werkgroep toegankelijkheid en de brandweer; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het stedenbouwkundig bouwdossier van de woning bestemd voor een Lokaal Opvanginitiatief voor 

asielzoekers gelegen Oostrozebekestraat 26 goed te keuren. 

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te verzoeken dit dossier gunstig te adviseren en over 

te maken aan de dienst stedenbouw voor het afleveren van een bouwvergunning. 

 

De voorzitter vraagt volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Dit wordt eenparig 

goedgekeurd. 

PUNT 6BIS. WONINGEN LOKAAL OPVANGINITIATIEF VOOR ASIELZOEKERS: AANPASSING 

NAAR MEERGEZINSWONINGEN GOEDKEURING VAN HET STEDENBOUWKUNDIG DOSSIER 

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 51 en 254; 

Gelet op het stedenbouwkundig dossier van volgende woningen, die gebruikt worden als Lokaal 

Opvanginitiatief voor asielzoekers: 

- Oostrozebekestraat 238 
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- Schoolstraat 23 

- Stationsplein 37 

- Weststraat 58 

Gelet op de voorbereidende gesprekken met het College van Burgemeester & Schepenen; 

Gelet op de voorbereidende vergaderingen met de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente 

en de brandweer; 

Gelet op de adviezen van de werkgroep toegankelijkheid en de brandweer; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het stedenbouwkundig bouwdossier om volgende woningen bestemd voor een Lokaal 

Opvanginitiatief voor asielzoekers om te vormen tot meergezindswoningen goed te keuren. 

- Oostrozebekestraat 238 

- Schoolstraat 23 

- Stationsplein 37 

- Weststraat 58 

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te verzoeken dit dossier gunstig te adviseren en over 

te maken aan de dienst stedenbouw voor het afleveren van een bouwvergunning. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


