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PROVINCIE 

WEST-

VLAANDEREN 

 

OCMW 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 6 december 2013 

Oostrozebekestraat 6 

Telefoon: 051/33 74 60  

Dexia reknr.: 091-0009220-34 

Fax: 051/30 45 81 

Aan de inwoners 

van en te  

8770 Ingelmunster 

Contactpersoon: Stefaan De Clercq, bestuurssecretaris (051/33 74 13) 

 
Uw brief van: Uw referte: Onze referte: Bijlagen: 

  RMW20131126BV/302  

Betreft: Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013. 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

In uitvoering van art. 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, hebben wij de eer U de 

overzichtslijst met een beknopte omschrijving van volgende besluiten van de R.M.W. van 26 november 2013 

bekend te maken. 

AGENDA VAN DE RAAD VAN 26 NOVEMBER 2013 

 

FINANCIËN 

1. Budgetwijziging 2013-2 OCMW Ingelmunster – vaststelling 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

2. Formatie van het OCMW-personeel – aanpassing 

3. Organogram van de OCMW-diensten – aanpassing 

4. Rechtspositieregeling van het OCMW-personeel – aanpassing 

5. Arbeidsreglement van het OCMW-personeel – aanpassing 

6. Advies betreffende de aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

7. Samenaankoop gas 2015-2017 – mandatering gemeente en goedkeuring bestek 

8. Samenaankoop elektriciteit 2015-2017 – mandatering gemeente en goedkeuring bestek 

SOCIALE DIENST 

9. Verlenging samenwerking met vzw Westkans 

9bis. Fien Debeuf: gevolgen van opzeg samenwerking met stekelbees inzake vakantieopvang  

BESLOTEN ZITTING 

SOCIALE DIENST 

10. Kennisgeving beslissingen Bijzonder Comité Sociale Dienst van 13 november 2013 

11. Kennisgeving geïntegreerd inspectieverslag 

GUNNINGEN 

12. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 
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PERSONEEL 

13. Aanvaarding overdracht van 13 personeelsleden van de gemeente aan het OCMW 

14. Aanvaarding ontslag van een contractueel personeelslid wegens pensioen 

15. Beëindiging arbeidsovereenkomst van een maatschappelijk werker 

16. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

 

Duur van de vergadering: 1u30. 

De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de 

secretaris: Joost Vandeweghe, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 9 december 2013. 

Met voorname hoogachting. 

De secretaris, 

 

 

 

 

Joost Vandeweghe 
 

De voorzitter, 

 

 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 

OVERZICHTSLIJST 

 

 

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN TENZIJ ANDERS VERMELD. 

 

PUNT 1. BUDGETWIJZIGING 2013-2 OCMW INGELMUNSTER – VASTSTELLING 

De Raad stelt de budgetwijziging 2013-2 (verklarende nota en financiële nota) vast. 
 

 

 

PUNT 2. FORMATIE VAN HET OCMW-PERSONEEL – AANPASSING 

Betreffende de aanpassing van de personeelsformatie van het OCMW: een aantal statutaire en contractuele 

functies worden aan de formatie toegevoegd wegens overdracht van gemeentepersoneel naar het OCMW in 

het kader van interne reorganisaties (samenwerking interne diensten). 
 

 

 

PUNT 3. ORGANOGRAM VAN DE OCMW-DIENSTEN – AANPASSING 

Betreffende de aanpassing van het organogram van de OCMW-diensten in het kader van de aangepaste 

personeelsformatie. 
 

 

 

PUNT 4. RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET OCMW-PERSONEEL – AANPASSING 

Betreffende de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 
 

 

 

PUNT 5. ARBEIDSREGLEMENT VAN HET OCMW-PERSONEEL – AANPASSING 

Betreffende de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel. 
 
 

 

PUNT 6. ADVIES BETREFFENDE DE AANPASSING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN 

HET GEMEENTEPERSONEEL 

De Raad geeft positief advies betreffende de voorgestelde aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel. 
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PUNT 7. SAMENAANKOOP GAS 2015-2017 – MANDATERING GEMEENTE EN GOEDKEURING 

BESTEK 

De gemeente Ingelmunster wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot 

op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW van Ingelmunster op te treden 

voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor gas 

voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 

2017. 
 

 

 

PUNT 8. SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT 2015-2017 – MANDATERING GEMEENTE EN 

GOEDKEURING BESTEK 

De gemeente Ingelmunster wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot 

op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW van Ingelmunster op te treden 

voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor 

elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 

december 2017. 
 

 

 

PUNT 9. VERLENGING SAMENWERKING MET VZW WESTKANS 

De Raad neemt kennis van de goedkeuring door de gemeenteraad van de verlenging van de samenwerking 

met vzw Westkans als technisch deskundige inzake toegankelijkheid. 
 

 

 

PUNT 9 BIS. FIEN DEBEUF:GEVOLGEN VAN OPZEG SAMENWERKING MET STEKELBEES 

INZAKE VAKANTIEOPVANG 

Toegevoegd punt door mevrouw Fien Debeuf, raadslid. De voorzitter licht de gevolgen van de opzeg van de 

samenwerking met Stekelsbees toe en geeft meer uitleg omtrent de organisatie van de kinderopvang in de 

toekomst. 

 

 


