
ZITTING VAN 24 OKTOBER 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 

 

DIENSTEN 

PUNT 1. KOEN DEPREITER:TOEKOMST 'DIENST DIENSTENCHEQUES' EN GEVOLGEN VOOR 

PERSONEEL EN KLANTEN 

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 de vraag van raadslid Koen Depreiter bij email van 13 oktober 2013 en  later ontvangen 

per brief; 
 

Aan Mevr de voorzitter van de OCMW raad, 
Aan de heer OCMW secreatris, 
Betreft : bijgevoegd punt 
Bij deze wil ik u verzoeken om volgend punt toe te voegen aan de agenda van de OCMW raad van 
17/10/2013.  
Het bijgevoegd punt betreft stopzetting van dienstencheque bedrijf. 
Naar wij vernomen hebben gaan jullie het bestaande dienstencheque bedrijf opdoeken. 
Vraag: Klopt dit en wat zijn de gevolgen voor de werknemers en de cliënten.  
Met dank bij voorbaat, 
Hoogachtend 
Koen Depreiter 
Lenteakkerstraat 42 
8770 Ingelmunster 
 

Gelet op het huishoudelijk reglement inzonderheid  van art. 3 § 2, waarbij een ontwerp van 

beslissing dient gevoegd bij het agendavoorstel; 

Overwegende dat de vergadering van 17 oktober verplaatst is naar 24 oktober 2013; 

Overwegende dat dit item uitvoerig behandeld wordt in volgend item van de raadszitting; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De vraag te beantwoorden met de uiteenzetting van punt 2. 

 

PUNT 2. EVOLUTIE VAN DE 'DIENST DIENSTENCHEQUES' 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 60 §6; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Overwegende dat de 'dienst dienstencheques' opgericht werd in 2004, met een tussenkomst per 

cheque per gepresteerd uur van Vlaanderen van 23,56 €; 

Overwegende dat de tussenkomst per uur nadien verminderd werd tot thans 22,04 €, wat jaarlijks 

een minderontvangst genereert van 184.920 € in 2010 tot 101.840  € in 2013 voor 67.000 uren; 

Overwegende dat de kosten van de dienst stijgen met minstens het ritme van het indexcijfer en 

daarenboven het loon van het personeel stijgt, zowel op basis van het indexcijfer als van de anciënniteit, 

zodat het gecumuleerd verlies sinds 2007 de som van 1.000.000 € bereikt; 
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Overwegende dat voor 2014 het geraamd jaarlijks verlies 297.000 € bedraagt, jaarlijks stijgend tot 

447.000 € voor 2019; 

Overwegende dat deze last onmogelijk verder kan gedragen worden door de gemeentefinanciën, 

waar, volgens de richtlijnen van de Beleids- en beheers cyclus de autofinancieringsmarge gecumuleerd voor 

gemeente en O.C.M.W. op nul dient te komen in 2019; 

Overwegende dat het systeem van de dienstencheque geen rekening houdt met de opgelegde 

personeelskost van de plaatselijke besturen, zodat, bijgevolg, de 'dienst dienstencheques' dient stopgezet te 

worden; 

Gelet op de onderhandelingen die gevoerd werden met negen kandidaat-overnemers op basis van 

volgende criteria: 

- Duurzame loonvoorwaarden voor het personeel op basis van een stabiele en 

financieel gezonde kandidaat-overnemer, die best vertrouwd is met 

tewerkstelling in sociale economie 

- Lokaal punt oprichten in Ingelmunster 

- Iemand vanuit de administratie die mee de overstap maakt om de continuïteit 

te waarborgen 

- De impact voor de klanten zo klein mogelijk houden 

Overwegende dat de groep Daenens ‘Dienstenaanhuis’ de beste garanties kan voorleggen om te 

voldoen aan hogergenoemde criteria, zodat de onderhandelingen geleid hebben tot volgende overeenkomst: 

- Het personeel wordt integraal overgenomen en krijgt nog 5 maanden de 

voorwaarden zoals thans bepaald in de RPR van Ingelmunster 

- Niemand wordt ontslagen en iedereen behoud zijn huidig contract, hetzij van 

onbepaalde duur, hetzij van bepaalde duur 

- In de mate van het mogelijke behouden de klanten maximaal hun helpster 

- Er wordt een lokaal punt opgericht te Ingelmunster, waar een personeelslid 

van de personeelsdienst filiaalverantwoordelijke wordt 

Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 17 oktober 2013; 

Gelet op de personeelsvergadering van 17 oktober 2013, waarbij de overeenkomst en de gevolgen 

ervan voor het personeel uitgebreid toegelicht werden; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2013; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier stemmen tegen 

Art. 1. De stopzetting per 31 oktober 2013 van de 'dienst dienstencheques' binnen het O.C.M.W. goed te 

keuren. 

Art. 2. Het overnamecontract van de 'dienst dienstencheques' aan de groep Daenens ‘Dienstenaanhuis’ met 

ingang van 1 november 2013 goed te keuren. 

 

PERSONEEL 

PUNT 3. OVERDRACHT VAN PERSONEEL VAN GEMEENTE NAAR OCMW IN HET KADER VAN 

INTERNE REORGANISATIE 

De Raad, 

Gelet op art. 104, § 4 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat bepaalde diensten van de gemeente en het OCMW sterk samenwerken om op die 

manier aan efficiëntie te winnen, meer bepaald het onthaal, de archiefdienst, de financiële dienst en de 

poetsvrouwen; 

Overwegende dat het bijgevolg nuttig is dat deze diensten onder hetzelfde bestuur terecht komen, 

ten einde deze samenwerking nog te versterken; 

Overwegende dat op die manier de eenheid van leiding gegarandeerd wordt; 

Overwegende dat deze overdracht er niet toe mag leiden dat de gemeente bepaalde subsidies zou 

verliezen; 

Overwegende dat deze aangelegenheid reeds werd besproken op het bijzonder 

onderhandelingscomité van 13 september 2013; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van het OCMW dezelfde is als 

dat van de gemeente; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. Het OCMW vraagt het gemeentebestuur tot overdracht van de personeelsleden van het onthaal, de 

archiefdienst, de financiële dienst en de poetsvrouwen, waarvan de tewerkstelling niet 

gesubsidieerd is. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 4. VERLENGING WERKERVARINGSPROJECT EN SAMENWERKING 

LEERWERKBEDRIJF 

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 OCMW van Ingelmunster in 2009 erkend werd tot 31 december 2012 als 

werkervaringsproject (WEP+ project) in het kader van het nieuw decreet Werkervaring.  

Overwegende dat dit project is goedgekeurd om in kader van werkervaring (WEP+) twee voltijds 

equivalenten tewerk te stellen in de technische dienst. 

Gelet op het feit dat we voor de extra begeleiding van deze WEP+-ers verplicht samen- werken met 

het leerwerkbedrijf  vzw Tot uw dienst, dat een inschakelingsmodule aanbiedt 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 we vorig jaar als overgangsmaatregel vanuit het Vlaams Subsidieagentschap 

voor Werk en Sociale Economie een verlenging van ons project kregen tot 31 december 2013. In de loop van 

2013 zou een nieuwe projectoproep gelanceerd worden. 

Overwegende dat we nu vanuit de Vlaamse Regering bericht  kregen dat de werkervaringsprojecten 

terug met één jaar verlengd zijn nl. tot 31 december 2014. We zouden dan ook de samenwerking met het 

leerwerkbedrijf vzw Tot uw dienst, dat resorteert onder het Leerwerkbedrijf West 5, terug met verlengen tot 

31 december 2014.  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de verlenging van het werkervaringsproject WEP+ tot 31 december 2014 en 

goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het leerwerkbedrijf West 5 

tot 31 december 2014. 

 

VOEDSELBEDELING 

PUNT 5. SINTERKLAASACTIE 2013 

De Raad, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

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

Gelet op de maandelijkse voedselbedelingen waar een betrekkelijk groot aantal gezinnen op 

afkomen; 

Overwegende dat er niets specifieks gedaan wordt ter gelegenheid van Sinterklaas en dat juist voor 

de kinderen uit deze gezinnen op dat ogenblik het gemis het meest aangevoeld wordt; 

Gelet op de samenstelling van de pakketten mag de kostprijs van een pakket geraamd worden op 

20,80 euro; 

Overwegende dat er 70 pakketten zullen dienen gemaakt te worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Aan de gezinnen die maandelijks uitgenodigd worden tot de voedselbedeling een pakket ter 

beschikking te stellen van de kinderen in hun gezin. 

Art. 2. Bij Delhaize AD en Arcus snoep en zuivelproducten aan te kopen om 70 pakketten te kunnen 

samenstellen voor een totale prijs van ongeveer 1.456,00 euro. 
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FINANCIËN 

PUNT 6. JAARREKENING 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 feit dat de jaarrekening 2012 en het erratum horende bij de jaarrekening 2012 zoals 

voorbereid door de financieel beheerder tijdig ter beschikking werd gesteld van de Raadsleden; 

Gelet op het feit dat de jaarrekening 2012 de volgende onderdelen bevat: 

 de geconsolideerde balans per 31 december 2012 

 de geconsolideerde resultatenrekening over het boekjaar 2012 

 de proef- en saldibalans per 31 december 2012 

 het schema van de financiële stromen 

 de toelichting en de waarderingsregels bij de jaarrekening 2012 

 de verdeling van de gemeentelijke bijdrage 

 de balansen, resultatenrekeningen en proef- en saldibalansen per activiteitencentrum 

 het jaarverslag 2012; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster 

vast. 

Art. 2. De jaarrekening 2012 wordt overgemaakt aan de Gemeenteraad (op papierdrager) en de 

Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen (op papierdrager en in elektronische vorm). 

 

PUNT 7. BUDGETWIJZIGING 2013-1 – 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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van de budgetwijziging 

2013-1 (verklarende nota en financiële nota) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2013-1 van het 

managementteam van 4 oktober 2013 (bijlage 2); 

Overwegende dat er geen positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2013-1 van 

het College van Burgemeester en Schepenen nodig is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de budgetwijziging 2013-1 (verklarende nota en 

financiële nota) vast. 

Art. 2. Deze Raadsbeslissing zal met bijlagen aan de Gemeenteraad ter goedkeuring worden bezorgd 

aangezien we geen meerjarenplan dienden te maken. De voorzitter van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad de budgetwijziging 2013-1 toe te lichten. 

 

LOKAAL OPVANGINITIATIEF VOOR ASIELZOEKERS 

PUNT 8. REORGANISATIE VAN HET OPVANGNETWERK INGEVOLGE BRIEF FEDASIL VAN 25 

SEPTEMBER 2013 

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; 
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Gelet op de brief van Fedasil van 25 september 2013 waarbij 14 plaatsen worden opgezegd en 13 

plaatsen in buffer geplaatst worden; 

Gelet op de financiële weerslag op het budget waardoor op termijn een minderopbrengst van 

146.482 € wordt geraamd; 

Overwegende dat bufferplaatsen zeer moeilijk in stand kunnen gehouden worden gezien een 

gedeelte van de kosten blijft doorlopen en door de onzekerheid over de termijn waarop iedere woning terug 

aan Fedasil kan ter beschikking gesteld worden, zijn de opbrengsten om deze kosten te dekken onzeker; 

Overwegende dat de bufferplaatsen voor de woning in de Weststraat 58 om organisatorische 

redenen toch dienen aangehouden worden; 

Overwegende dat Fedasil nog een groot aantal asielzoekers in hotelkamers liet verblijven en 

Fedasil grote vragende partij was om nog bijkomende plaatsen te creëren in de Lokaal Opvanginitiatieven 

voor asielzoekers, waarop gelukkig niet ingegaan werd, zoals beslist werd door de R.M.W. van 27 april 

2011; 

Overwegende dat het O.C.M.W. onmogelijk beleid op lange termijn kan voeren in deze materie 

gezien die dienst afhangt van een federale dienst, die sneller de partners voor haar dienstverlening laat 

vallen, dan er nieuwe partners kunnen verkregen worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Akte te nemen van de brief en enkel de 2 plaatsen in de Weststraat 58 als bufferplaats te 

weerhouden. 

Art. 2. Binnen het budget van het O.C.M.W. besparingen te zoeken om de minderopbrengst te 

compenseren. 

 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

PUNT 9. GOEDKEURING STOPZETTING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE 

LANDELIJKE KINDEROPVANG EN HET OCMW VOOR DE ORGANISATIE VAN DE 

VAKANTIEOPVANG STEKELBEES 

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 feit dat in samenspraak met de gemeente werd beslist om de kinderopvang in 

Ingelmunster volledig te herbekijken in het kader van het MJP 2014-2019. Men wil een lange termijnvisie 

gaan ontwikkelen voor de kinderopvang in Ingelmunster; 

Gelet op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de Landelijke Kinderopvang en het 

OCMW Ingelmunster een opzegtermijn van 6 maanden stipuleert, waarbij de einde van de samenwerking 

dient samen te vallen met het einde van het schooljaar, met name 30 juni; 

Gelet op het feit dat in onderling overleg met de Landelijke Kinderopvang de samenwerking kan 

stopgezet worden op 31/12/2013. Er volgt dan alleen nog de kost van opzeg van januari van het vast 

personeelslid; 

Gelet op het feit dat de kostprijs van de stopzetting van de samenwerking geraamd wordt op 7.400 

euro. 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier stemmen tegen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Landelijke Kinderopvang en het OCMW Ingelmunster voor de organisatie van de 

Vakantieopvang Stekelbees goed en dit met ingang van 01/01/2014. De samenwerking loopt dus 

tot en met 31/12/2013. 

 

PATRIMONIUM 

PUNT 10. OPENBARE VERKOOP WONINGEN KWEEKSTRAAT 42 EN 44: KENNISGEVING 

RESULTAAT DEFINITIEVE ZITDAG 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 
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Gelet op het O.C.M.W.- 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 definitieve zitdag van de openbare verkoop namelijk 200.00 €, terwijl de 

raming 100.000 € bedroeg; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de definitieve som van 200.000 € voor de woningen Kweekstraat 42 en 44. 

Art. 2. Dit bedrag wordt ingeschreven in het budget. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


