
ZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2013 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot (vanaf punt 3), Koen 

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

Joost Vandeweghe, secretaris. 

Verontschuldigd: Kurt Windels, burgemeester. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 1. GOEDKEURING AANPASSING PROTOCOL VOOR DE REGIONALE DIENST 

SCHULDBEMIDDELING 

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, 52 en 254; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28.4.1999 houdende 

aansluiting aan de Regionale dienst Schuldbemiddeling; 

Gelet op de invoering van de Beleids- en beheers cyclus; 

Overwegende dat het noodzakelijk is het samenwerkingsprotocol aan te passen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het samenwerkingsprotocol van de Regionale dienst Schuldbemiddeling Midden West-Vlaanderen 

goed te keuren tot 31 december 2019, zoals besproken op de Algemene vergadering van 18 april 

2013. 

 

PUNT 2. GOEDKEURING VAN DE TOETREDING TOT HET REGIONAAL PROJECT 

SCHULDHULP EN -PREVENTIE VAN HET CAW 

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 de Vlaamse overheid sinds 15 december 2011 verleent projectsubsidies aan 

CAW Midden West-Vlaanderen & CAW De Papaver (per 1 januari 2014 fusioneren beide CAW’s tot CAW 

Centraal-West-Vlaanderen) om in samenwerking met alle 32 OCMW’s uit deze regio preventie-initiatieven 

op touw te zetten als antwoord op de alsmaar toenemende schuldenproblematiek; 

Overwegende dat het Leader-project ‘Schuldpreventie in de Westhoek sinds 1 oktober 2010 actief 

is in subregio Westhoek, dit project wordt voor 65% gesubsidieerd met Europese middelen, de overige 35% 

wordt aangevuld met lokale middelen van de OCMW’s à rato van € 0,12/inwoner; 

Overwegende dat dit Leader-project afloopt per 31 december 2013 en er zullen vanaf 2014 enkel – 

naar alle waarschijnlijkheid structurele – middelen vanuit Vlaanderen ter beschikking gesteld worden (voor 

2013 werden €78.627,80 aan subsidies verleend, de verwachting is dat het budget voor 2014 in diezelfde lijn 

zal liggen);  

Overwegende dat de 15 OCMW’s uit subregio Westhoek die tot het toekomstige werkingsgebied 

van CAW Centraal-West-Vlaanderen behoren alsook OCMW Kortemark, partner in het Leader-project en 

vanaf 2014 deel van subregio Midden West-Vlaanderen, zich principieel akkoord hebben verklaard om hun 

financiële bijdrage voor schuldpreventie verder te bestendigen à rato van € 0,12/inwoner vanaf 2014 voor 

een periode van 3 jaar; 

Overwegende dat er tijdens de vorige jaren sterk werd ingezet op informeren en sensibiliseren, 

vorming voor hulpverleners, acties naar jongeren toe; 
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Gelet op het feit dat men naar de toekomst toe met het project de binnen beide projecten 

gerealiseerde dynamiek, opgebouwde expertise, sterke netwerken en betrokkenheid van diverse partners uit 

het welzijnsveld verder maximaal wil kunnen uitwerken; 

Gelet op het feit dat ze daarnaast willen blijven inzetten op 3 kerndoelgroepen (burgers, jongeren 

en cliënten) én de focus verruimen, antwoord bieden op ondersteuningsbehoefte  o.a. van het onderwijs en 

sterker inzetten op hervalpreventie; 

Overwegende dat de bijdrage voor het OCMW Ingelmunster zou neerkomen op een jaarlijks 

bedrag van +/- 1238 euro; 

BESLUIT: eenparig  

Art. 1. De principiële beslissing goed te keuren om voor 3 jaar de middelen in te brengen zodat in 

combinatie met de Vlaamse middelen een versterkte inzet op het thema schuldpreventie in deze 

brede regio gegarandeerd kan worden.  

 

PUNT 3. KENNISGEVING AANPASSING ZITDAG CAW 

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 er naar aanleiding van het woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’ er in het kader van 

de doelstelling ‘bereikbaarheid en toegankelijkheid van diverse zorg- en dienstverlenende organisaties 

verhogen’ een overleg georganiseerd werd met de beleidsverantwoordelijken van het CAW om een nauwere 

samenwerking te bespreken; 

Overwegende dat dit overleg resulteerde in een zitdag van het CAW in het Sociaal Huis om de 14 

dagen op maandagvoormiddag tussen 8u30 en 11u30; 

Overwegende dat er gedurende het evaluatiemoment gebleken is dat de samenwerking met het 

CAW positief geëvolueerd is. Het is wel zo dat de zitdagen niet volledig volzet zijn en dat er weinig 

spontane aanbiedingen zijn.  Er worden vooral mensen doorgestuurd via de sociale dienst. Daarbij kampt het 

CAW momenteel met problemen in hun personeelsbezetting, zeker tijdens de vakantiemaanden; 

Overwegende dat er daarom vanaf september een bekenmakingsactie en een overlegmoment tussen 

de twee diensten wordt georganiseerd. De zitdagen worden hernomen vanaf september gedurende 1 

voormiddag per maand (telkens 2de maandag); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de aangepaste samenwerking met het CAW in het kader van het woonzorgproject, naar 

aanleiding van de evaluatie. 

 

PUNT 4. KENNISGEVING DEELNAME GRIEPVACCINATIECAMPAGNE IN SAMENWERKING 

MET HET LOGO 

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 het griepseizoen elk jaar loopt van november tot maart. De griep houdt voor 

mensen ouder dan 65 jaar een extra verhoogd risico in. Daarom is het verstandig om zich vanaf 65 jaar te 

beschermen vanaf het begin van het griepseizoen door vaccinatie; 

Gelet op het feit dat het Logo alle gemeenten vraagt om in te stappen in een project, waarbij alle 

65-jarigen (of idealiter alle inwoners van 65 tot 69 jaar), aangeschreven worden. Ze leveren daarvoor ook 

een uitnodigingsbrief aan, die kan gepersonaliseerd worden. Dit project loopt reeds 3 jaar; 

Overwegende dat het Logo naast het aanschrijven van de 65-plussers opnieuw gratis folders ter 

beschikking stelt om uit te delen en/of toe te voegen  aan de brieven en gratis affiches om uit te hangen op 

publieke plaatsen; 
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Overwegende dat er daarnaast ook een artikel ter beschikking is om te publiceren in het lokaal 

infoblad van de gemeente; 

NEEMT KENNIS:  

Art. 1. Van de deelname aan het project griepvaccinatie van het Logo door alle 65-jarigen aan te schrijven, 

de folders en affiches in publieke plaatsen ter beschikking te stellen en info in ’t Ingeling van 

november te laten verschijnen.  

 

DIENST GEZINSZORG 

PUNT 5. GOEDKEURING VASTSTELLING URENCONTINGENT DIENST GEZINSZORG 

De Raad, 

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

Welzijn, inzonderheid art. 89; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, 

inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

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

subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat het subsidiaal urencontingent van de dienst Gezinszorg 15.500 uren bedraagt 

vanaf 2012; 

Gelet op de gemotiveerde aanvraag van 26 februari 2013 om uitbreiding van het urencontingent 

van de dienst Gezinszorg met 500,00 uren te bekomen met het oog om ruim te voldoen aan de 

erkenningsnorm waarbij elke dienst 10 VTE verzorgende personeel dient tewerk te stellen tegen het jaar 

2015; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2013 waarbij aan de dienst 

Gezinszorg van het OCMW van Ingelmunster het subsidiaal urencontingent vanaf 2013 opnieuw vastgesteld 

wordt op 15.500,00 uren en geen uitbreiding werd toegestaan; 

Overwegende dat het Schepencollege geen advies heeft uitgebracht in deze zaak aangezien het 

budget 2013 werd goedgekeurd door de gemeente op basis van een raming van 15.500,00 effectief 

gepresteerde uren in de gezinszorg; 

Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege van 18/04/2008 betreffende uitbreiding tot 

10.000 uren van de dienst gezinszorg van het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de vaststelling van het urencontingent van de dienst Gezinszorg: 15.500,00 

uren vanaf 1 januari 2013. 

Art. 2. Bijkomende aanwerving van een verzorgende te doen in 2013 als er voldoende vraag is naar 

gezinszorg. 

 

HUISVESTINGSDIENST REGIO IZEGEM 

PUNT 6. INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM – OVEREENKOMST MET 

STATUTAIRE DRAAGKRACHT – WIJZIGING: VERLENGING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, 7°; 

Gelet op de beslissing van de OCMW raad in zitting van 22.10.2008 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem; 

Gelet op de beslissing van de OCMW raad in zitting van 29.02.2012 houdende goedkeuring van de 

wijziging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio 

Izegem; 

Gelet op het feit dat deze overeenkomst afloopt op 31.12.2015; 

Overwegende dat het aangewezen is om deze overeenkomst te verlengen voor de volledige periode 

van de Beleids- en Beheerscyclus; 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van de overeenkomst met statutaire draagkracht; 
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Gelet op het feit dat in de aangepaste overeenkomst de financiële bijdragen van de gemeenten en 

OCMW’s opgenomen worden tot en met 2019; 

Gelet op de besprekingen met het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat deze bijdragen vastgesteld werden op basis van een financiële 

meerjarenprognose tot en met 2019, en rekening houdend met een doorlichting over de werking van de 

Huisvestingsdienst Regio Izegem, die in 2012 werd uitgevoerd; 

Overwegende dat er in de overeenkomst een evenwichtig voorstel is voorzien m.b.t. de financiële 

engagementen van de verschillende partners; 

Overwegende dat tevens rekening werd gehouden met de wettelijke verplichtingen inzake 

woonbeleid voor elke gemeente, en de voorwaarden van de Vlaamse overheid in het kader van de 

subsidiëring van intergemeentelijke projecten woonbeleid; 

Overwegende dat het ook de bedoeling is om in het voorjaar van 2015 een nieuwe subsidie aan te 

vragen bij de Vlaamse overheid voor de drie daarop volgende jaren. 

Overwegende dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem op die manier voor de volledige legislatuur 

kan instaan voor de noodzakelijke dienstverlening inzake woonbeleid in de gemeente; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging 

Woonbeleid regio Izegem, zoals in bijlage bij dit besluit opgenomen, worden goedgekeurd. 

Art. 2. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder van het OCMW met 

het oog op het voorzien van de nodige kredieten die als bijdrage van het OCMW opgenomen zijn 

in de overeenkomst. 

Art. 3. Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Huisvestingsdienst Regio 

Izegem. 

 

PUNT 7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM 

EN WONEN & WERKEN – WIJZIGING: VERLENGING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, 7°; 

Gelet op de beslissing van de OCMW raad in zitting van 22.10.2008 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor Izegem en Wonen & Werken; 

Gelet op de beslissing van de OCMW raad in zitting van 29.02.2012 houdende goedkeuring van de 

wijziging van de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor Izegem en Wonen & Werken; 

Gelet op het feit dat deze overeenkomst afloopt op 31.12.2013; 

Overwegende dat het aangewezen is om deze overeenkomst te verlengen voor de volledige periode 

van de Beleids- en Beheerscyclus; 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op de besprekingen met het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op het feit dat in de aangepaste overeenkomst de financiële bijdragen van de gemeenten en 

OCMW’s opgenomen worden tot en met 2019; 

Overwegende dat deze bijdragen vastgesteld werden op basis van een financiële 

meerjarenprognose tot en met 2019, en rekening houdend met een doorlichting over de werking van de 

Huisvestingsdienst Regio Izegem, die in 2012 werd uitgevoerd; 

Overwegende dat er in de overeenkomst een evenwichtig voorstel is voorzien m.b.t. de financiële 

engagementen van de verschillende partners; 

Overwegende dat tevens rekening werd gehouden met de verplichtingen die door de Vlaamse 

overheid opgelegd worden aan het Sociaal Verhuurkantoor voor het verkrijgen van een Vlaamse 

werkingssubsidie; 

Overwegende dat het Sociaal Verhuurkantoor een belangrijke rol vervult  voor de realisatie van een 

sociaal huurpatrimonium, aanvullend op de projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen, en aldus 

ook bijdraagt tot het bereiken van het Bindend Sociaal Objectief (BSO), opgelegd in het decreet Grond- en 

Pandenbeleid; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor & Wonen en Werken, 

zoals in bijlage bij dit besluit opgenomen, worden goedgekeurd. 
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Art. 2.  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder van het OCMW met 

het oog op het voorzien van de nodige kredieten die als bijdrage van de gemeente opgenomen zijn 

in de overeenkomst. 

Art. 3.  Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Huisvestingsdienst Regio 

Izegem. 

 

PATRIMONIUM 

PUNT 8. OPENBARE VERKOOP WONINGEN KWEEKSTRAAT 42 EN 44: BIJKOMENDE ZITDAG 

De Raad, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de beslissing van de R.M.W. van 31 oktober 2012 tot aanstelling van de heer notaris 

Francis Vlegels om de woning Kweekstraat 42 & 44 openbaar de verkopen; 

Gelet op de uitslag van de vorige zitdag en op het recht van verhoging, waardoor een tweede 

zitdag noodzakelijk is om te beginnen bieden vanaf 176.200 €; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De woningen openbaar te verkopen in de raadzaal van het Sociaal Huis op dinsdag 8 oktober 2013 

om 10 uur. 

Art. 2. De woningen kunnen bezichtigd worden op afspraak. 

 

PUNT 9. STATIONSSTRAAT 12 BUS 0401: KENNISNAME OPZEG HUUROVEREENKOMST DOOR 

ERFGENAMEN EIGENARES 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet; 

Gelet op de opzegbrief van 25 juli 2013 van de erfgenamen van de eigenares van het appartement 

per 31 oktober 2013; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De huurceel van het appartement, gelegen in de Stationsstraat nr. 12 bus 0401 tg. te beëindigen per 

31 oktober 2013. 

 

PUNT 10. OOSTROZEBEKESTRAAT 253: VERLENGING HUUROVEREENKOMST TOT 30 

SEPTEMBER 2013 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet; 

Gelet op de beslissing van de R.M.W. van 29 januari 2013 houdende de opzeg van het huurcontract 

van de woning Oostrozebekestraat 253 tg. per 30 april 2013; 

Overwegende dat deze woning gebruikt wordt als Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers en de 

procedure van de bewoners veel langer duurde dan verwacht werd de huur, bij secretarisbeslissing, in 

samenspraak met de eigenaars verlengd tot 30 september 2013; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De huurceel van de woning, gelegen in de Oostrozebekestraat nr. 253 tg. te beëindigen per 30 

september 2013. 

 

PUNT 11. STATIONSPLEIN 37: KENNISNAME OPENBARE VERKOOP 

De Raad, 
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Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet; 

Gelet op het huurcontract van de woning Stationsplein 37 tg., gebruikt voor het Lokaal 

Opvanginitiatief voor asielzoekers; 

Gelet op de brief van notaris Karel Vandeputte van 7 augustus 2013 houdende mededeling dat hij 

aangesteld werd door de rechtbank van koophandel te Brugge om deze woning openbaar te verkopen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de openbare verkoop van de woning, gelegen in de Stationsplein nr. 37 tg. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


