
ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester; Ann De Frene, Kathy Verschoot, 

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

raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

GEMEENTEFONDS 

PUNT 1. GOEDKEURING VAN DE TREKKINGSRECHTEN VAN HET OCMW IN HET 

GEMEENTEFONDS VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TOT EN MET 2019 

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 270 en 254; 

Gelet op de oprichting van het Gemeentefonds met ingang van 1.1.2003; 

Overwegende dat de gemeente en het O.C.M.W. het percentage van het vast gedeelte voor het 

O.C.M.W. van het Gemeentefonds dienen vast te stellen; 

Gelet op de bedragen thans toegekend aan het O.C.M.W. voor het Sociaal Impulsfonds. 

Gelet op het advies van het Overlegcomité van 18.4.2002 betreffende de procedure na 2002 inzake  

afschaffing van het Sociaal Impulsfonds en de integratie ervan het Gemeentefonds 

Overwegende dat het O.C.M.W. hetzelfde bedrag gegarandeerd wordt als het huidige aandeel in 

het Sociaal Impulsfonds; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van  houdende 

aanpassing van het gedeelte van het Gemeentefonds voorbehouden aan het O.C.M.W. voor het dienstjaar 

2015 tot en met 2019; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het aandeel van het O.C.M.W. in de trekkingsrechten van 8770 Ingelmunster op het 

Gemeentefonds vast te stellen op 91.000 euro per jaar voor het dienstjaar 2015 tot en met 2019. 

Art. 2. Het aandeel van het O.C.M.W. in het Gemeentefonds kan door het O.C.M.W. aangewend worden 

voor projecten en dient niet ter financiering van de reguliere werking. 

Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

afdeling Gemeenten, O.C.M.W.’s en Provincies en aan het gemeentebestuur. 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 2. AANPASSING VERBLIJFSKOSTEN IN HET SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PER 1 JANUARI 2014 – GOEDKEURING 

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 beslissing van 28.05.93 houdende vaststelling van de dagprijs van het 

serviceflatgebouw 'De Ermitage' met ingang van 01.10.91; 

Gelet op het toegepaste indexcijfer; 

Overwegende dat de dagprijzen ver onder het gemiddelde liggen van de dagprijzen van de 

serviceflatgebouwen uit de regio; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1 januari 2014 worden volgende dagprijzen toegepast in het serviceflatgebouw 'De 

Ermitage'. 

 Per dag Per maand 

gewone flats 13,21 €. 396,30 €. 
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hoekflats 15,86 €. 475,80 €. 

Art. 2. Iedere maand wordt gelijkgesteld aan dertig dagen zodat alle maanden gelijk zijn. 

Art. 3. Er wordt een dossier ingediend bij de prijzendienst van FOD economische zaken om volgende 

prijzen te kunnen toepassen: 

 Per dag Per maand 

gewone flats 14,50 €. 435,00 €. 

hoekflats 17,40 €. 522,40 €. 

Deze prijsaanpassing gaat slechts in na goedkeuring van de prijzendienst. 

 

PUNT 3. AANPASSING VERHUURPRIJS VAN DE GARAGES BIJ HET SERVICEFLATGEBOUW 

‘DE ERMITAGE’ PER 1 JANUARI 2014 – GOEDKEURING 

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 wet van 29.12.83 betreffende de huur van onroerende goederen; 

Gelet op de wet van 22.12.89 op de bescherming van de eengezinswoning; 

Gelet op de wet van 28.12.90 betreffende verscheidene fiscale en niet-fiskale bepalingen; 

Overwegende dat de indexclausule ingebouwd is en de huur aangepast wordt per 1 januari; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De huurprijs van de garages aan te passen aan de index volgens de wettelijke formule. 

Art. 2. Met ingang van 1 januari 2014 de maandelijkse huurprijs vast te stellen op 38,35 €./m. voor niet 

bewoners van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ en 30.68 €./m. voor bewoners van het 

serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ of de bejaardenwoningen van het O.C.M.W. 

 

FINANCIËN 

PUNT 4. INTERNE KREDIETAANPASSING BOEKJAAR 2013 – 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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

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; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorstel van interne 

kredietaanpassing (verklarende en financiële nota) van het boekjaar 2013 van het MAT; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de interne kredietaanpassing (verklarende en 

financiële nota) van het boekjaar 2013 van het MAT goed. 

 

PUNT 5. MEERJARENPLAN 2014-2019 OCMW INGELMUNSTER – 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; 

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; 
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van het MJP 2014-2019 

(strategische nota, financiële nota en toelichting) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het MJP 2014-2019 van het 

managementteam van 6 december 2014 (bijlage 2); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het MJP 2014-2019 van het College 

van Burgemeester en Schepenen van 9 december 2014 (bijlage 3); 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het MJP 2014-2019 (strategische nota en financiële 

nota) vast. 

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

voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad het MJP 2014-

2019 toe te lichten. 

 

PUNT 6. BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER – 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; 

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; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van het budget 2014 

(beleidsnota, financiële nota en toelichting) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2014 van het 

managementteam van 6 december 2014 (bijlage 2); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2014 van het College van 

Burgemeester en Schepenen van 9 december 2014 (bijlage 3); 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het budget 2014 (beleidsnota en financiële nota) vast. 

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

voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad het budget 2014 

toe te lichten. 

 

DIENST GEZINSZORG 

PUNT 7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE OCMW VAN INGELMUNSTER EN 

KORTRIJK BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING INZAKE 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG – GOEDKEURING 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/1998 houdende de erkenning en de 

subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat het urencontingent van de dienst Gezinszorg van het OCMW van Ingelmunster 

15.500,00 uren bedraagt; 

Gelet op de vraag van het O.C.M.W. van Kortrijk om de dienst uit te breiden tot het grondgebied 

van de stad Kortrijk met fusiegemeenten en tot vraag om uitbreiding met 3.000 uren gezinshulp; 

Overwegende dat de erkenningsnorm vanaf dienstjaar 2015 voor wat betreft het aantal gepresteerde 

uren 15.390 uren bedraagt; 

Overwegende dat de uitbreiding aangevraagd moet worden vóór 31 december 2013; 

Overwegende dat er nog ruimte is voor bijkomende uren in de regio Zuid-West-Vlaanderen; 

Overwegende dat de aanvraag hoogdringend is; 
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Gelet op de ontwerp overeenkomst met O.C.M.W. Kortrijk waarbij alle bijkomende kosten, met 

name het verschil tussen alle kosten voor deze uitbreiding, inclusief overheadkosten, min de tussenkomst van 

de cliënten en min de subsidie van het Vlaams agentschap, ten laste vallen van het O.C.M.W.; 

Overwegende dat onderzocht wordt om deze samenwerking nog uit te breiden in vermoedelijk 

2016  met de O.C.M.W. van Kortrijk, Izegem, Anzegem en Kuurne; 

Gelet op de organieke 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 O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het werkingsgebied van de ‘dienst gezinszorg’ van het O.C.M.W. Ingelmunster  uit te breiden met 

het grondgebied van stad Kortrijk met fusiegemeenten. 

Art. 2. De aanvraag om uitbreiding van het urencontingent van de dienst gezinszorg met 3.000,00 uren 

voor het grondgebied Kortrijk vanaf 2014 goed te keuren. 

Art. 3. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te vragen zowel de vraag om uitbreiding methet 

grondgebied van Kortrijk als de 3.000 bijkomnde uren goed te keuren 

Art. 4. De overeenkomst met O.C.M.W. Kortrijk waarbij alle bijkomende kosten, met name het verschil 

tussen alle kosten voor deze uitbreiding, inclusief overheadkosten, min de tussenkomst van de 

cliënten en min de subsidie van het Vlaams agentschap, ten laste vallen van het O.C.M.W. Kortrijk 

goed te keuren. 

Art. 5. De modaliteiten van deze overeenkomst zullen uitgewerkt worden begin 2014. 

 

LOKAAL OPVANGINITIATIEF VOOR ASIELZOEKERS 

PUNT 8. OPSCHORTING VAN DE BUFFERPLAATSEN IN DE LOKAAL OPVANGINITIATIEF 

VOOR ASIELZOEKERS: STOPZETTING MET OPZEG VAN 1 DECEMBER 2013 TOT 31 MEI 2014 

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 brief van Fedasil van 26 november 2013 waarbij de 11 bufferplaatsen, die door ons 

geweigerd werden, opgezegd worden met ingang van 1 juni 2014 met een opzegperiode van 1 december 

2013 tot 31 mei; 

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

146.482 € wordt geraamd; 

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 van Fedasil van 26 november 2013 waarbij de 11 bufferplaatsen, die 

door ons geweigerd werden, opgezegd worden met ingang van 1 juni 2014 met een opzegperiode 

van 1 december 2013 tot 31 mei 

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

compenseren, zoals reeds eerder voorzien. 

 

ALGEMEEN 

PUNT 9. OPENBAAR ONDERZOEK MILIEUVERGUNNING DESMET WIM BVBA, 

INDUSTRIELAAN ZN, TG. 

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 de persoonlijke kennisgeving van 28 november 2013, inzake het openbaar maken van een 

milieuvergunningsaanvraag, conform artikel 17 §3 van het Vlaams Reglement betreffende de 

Milieuvergunningen door College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 
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milieuvergunningsaanvraag van Desmet Wim BVBA, Industrielaan zn, tg. voor een groothandel in 

bouwstoffen; 

Overwegende dat bedoeld perceel paalt aan de eigendom van het O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Geen bezwaar in te dienen tegen de milieuvergunningsaanvraag van Desmet Wim BVBA, 

Industrielaan zn, tg. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 10. GROEPSAANKOOP GROENE STROOM EN GAS 

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 er  dit jaar terug een nieuwe groepsaankoop gestart is vanuit de provincie, waar 

dit jaar terug aan meegewerkt wordt door de gemeente en door  het OCMW in het kader van het 

woonzorgproject. 

Overwegende dat geïnteresseerden rechtstreeks kunnen inschrijven, maar ook langs komen voor 

informatie bij de milieubeambte van de gemeente tijdens de openingsuren en bij het Sociaal Huis op 

woensdagnamiddag tussen 13u45 en 16u30. 

Overwegende dat de inschrijvingsperiode loopt tot 5 februari 2014. 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis nemen van de deelname aan de bekendmaking en de begeleiding in het kader van de 

groepsaankoop groene stroom. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 

 


