
ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 3); Ann De Frene, 

Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt (vanaf 

punt 5), Peter Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

PUNT 1. FORMATIE VAN HET OCMW-PERSONEEL: AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 102 en 103; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013 tot 

vaststelling van de formatie van het OCMW-personeel na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Overwegende dat volgende wijziging aan de formatie van het OCMW-personeel aangewezen is: 

wegens de uitbreiding van het werkingsgebied van de dienst gezinszorg met het grondgebied van de stad 

Kortrijk, zoals beslist door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2013, dienen 2 VTE 

verzorgend personeel (C1-C2, contractueel kader) toegevoegd te worden aan de formatie van het OCMW-

personeel, wat het aantal VTE verzorgend personeel op 12,2 brengt; 

Overwegende dat de meerkost volledig gedragen zal worden door het OCMW Kortrijk, waardoor 

dit voor het OCMW Ingelmunster budgetneutraal is; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 13 februari 2014; 

Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 februari 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 7 februari 2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De formatie van het statutair personeel van het OCMW wordt vastgesteld, conform art. 102 en 103, 

§ 1 van het OCMW-decreet, als volgt: 

Statutair personeel VTE 

Secretaris 1 

Ontvanger/financieel beheerder (inzet financieel beheerder gemeente) 0 

Bestuurssecretaris sociale dienst (A1a-A3a) 1 

Bestuurssecretaris administratie (A1a-A3a) 1 

Stafmedewerker financiën (A1a-A3a) 1 

Maatschappelijk werker (B1-B3) 6,5 

Deskundige administratie (B1-B3) 2 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Deskundige personeel (C4-C5) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 5 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Gebouwenbeheerder (D4-D5) 0,5 

Art. 2. De formatie van het contractueel personeel van het OCMW wordt vastgesteld, conform art. 102 en 

103, § 2, van het OCMW-decreet, als volgt: 
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Contractueel personeel VTE 

Verzorgend personeel (C1-C2) – cfr. artikel 103, § 2, 7° van het OCMW-decreet 12,2 

Administratief medewerker (C1-C3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet  2 

Technisch medewerker (C1-C3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 1 

Technisch assistent (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 3,1 

Archiefmedewerker (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 3° van het OCMW-decreet 0,5 

Technisch beambte poetsdienst (E1-E3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-

decreet 

7,5 

 

PUNT 2. ORGANOGRAM VAN DE OCMW-DIENSTEN: AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 74; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013 houdende 

de vaststelling van het organogram van de OCMW-diensten na aanpassing; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden, 25 februari 2014, 

waarin de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de personeelsformatie van het OCMW, na aanpassing, 

vaststelt; 

Overwegende dat het organogram van de OCMW-diensten bijgevolg in overeenstemming dient te 

worden gebracht met de formatie van het OCMW-personeel; 

Overwegende dat daarnaast ook een paar interne verschuivingen binnen de dienst administratie 

voorzien zijn: 1 VTE administratief medewerker (C1-C3, statutair) uit de cel extramurale diensten wordt 

verplaatst naar de cel personeel en de cel financiën (telkens 0.5 VTE); 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 13 februari 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 7 februari 2014; 

Gelet op het ontwerp van het organogram van de OCMW-diensten in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Het organogram van de OCMW-diensten wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 

PUNT 3. OPENVERKLARING VAN 2 VTE VERZORGENDE (CONTRACTUEEL, NIVEAU C1-C2) TE 

VERVULLEN VIA AANWERVING 

De Raad, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2013 tot 

uitbreiding van de dienst gezinszorg met het grondgebied van de Stad Kortrijk; 

Overwegende dat 2 VTE verzorgende (contractueel, niveau C1-C2) vacant zijn in de 

personeelsformatie; 

Overwegende dat deze 2 VTE verzorgende ingezet kunnen worden in het kader van deze 

uitbreiding; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de aanwervingsprocedure op te starten, teneinde 

deze functies zo snel mogelijk te kunnen invullen; 

Overwegende dat aan elke aanwerving een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Twee VTE verzorgende (contractueel, niveau C1-C2), inzetbaar op het grondgebied van de Stad 

Kortrijk, worden open verklaard via aanwerving. 
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Art. 2. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 

kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het in de functiebeschrijving 

geschetste profiel. De inhoudelijke proef omvat: 

 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 3. Om aangeworven te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de kwalificatievereisten 

voor verzorgende personeelsleden. 

Art. 4. De selectiecommissie bestaat uit: 

 Mevrouw Kristien Devroe – administratief deskundige OCMW Ingelmunster (voorzitter van de 

selectiecommissie); 

 Mevrouw Sofie Maes – coördinator dienst thuiszorg OCMW Kortrijk; 

 De heer Filip D’Haene – coördinator woonzorg OCMW Kortrijk; 

 Mevrouw Veerle De Bosschere – stafmedewerker HR OCMW Kortrijk (secretaris van de 

selectiecommissie). 

Art. 5. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 6. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

Art. 7. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar. 

Art. 8. Deze vacature wordt aangekondigd via de gemeentelijke website, via de website van OCMW 

Kortrijk en via de communicatiekanalen van de VDAB. 

Art. 9. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is woensdag 12 maart 2014. Kandidaturen worden 

gericht aan Veerle De Bosschere, Budastraat 27, 8500 Kortrijk. Alle kandidaturen worden ook ter 

kennis meegedeeld aan de voorzitter en de secretaris van OCMW Ingelmunster. 

Art. 10. Wegens de hoogdringendheid van de procedure en in het kader van het invullen van het 

urencontingent van de dienst gezinszorg, worden de voorzitter en de secretaris van OCMW 

Ingelmunster gemachtigd om indien nodig de arbeidsovereenkomsten te tekenen voor de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 29 april 2014. In voorkomend geval wordt alles nadien ter 

bekrachtiging voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 29 april 2014. 

 

EUROPEES SOCIAAL FONDS 

PUNT 4. GOEDKEURING EINDAFREKENING MEI 2009 TOT APRIL 2010 

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 we in mei 2008 samen met het OCMW van Harelbeke, Kuurne en Lendelede 

een ESF-project ‘Gepast werk maakt sterk’ hebben opgestart.  Door de verstrengde voorwaarden was het 

immers niet meer mogelijk om als OCMW Ingelmunster alleen een project op te starten. Tijdens het 2de jaar 

had Lendelede geen passende kandidaten. 

Overwegende dat nu pas de afrekening van de subsidies van het tweede jaar ( de periode mei 2009-

april 2010)  naar de coördinator nl. het OCMW van Kuurne is gestort. 

 Overwegende dat bij de verdeling van de verkregen subsidies de regels werden gevolgd zoals 

voordien afgesproken nl. 

 de loonkosten van de begeleiding en de loonkosten van de deelnemers werden verdeeld volgens 

het effectief aantal ingebrachte uren in het project 

 de forfaitaire kosten werden verdeeld op basis van een volgende verdeelsleutel Kuurne 50% - 

Harelbeke 30% - Ingelmunster 20% 

Gelet op de hoge opgelegde sanctie vanuit Europa (16.108,23 euro!) kon er, in tegenstelling tot de 

vorige projectperiode, geen vergoeding voor het coördinatiewerk van Kuurne uit de ESF-pot gehaald 

worden. Vanuit deze vaststelling werd vanuit Kuurne beroep gedaan op de solidariteitsclausule uit onze 
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samenwerkingsovereenkomst en werd afgesproken om aan het OCMW van Kuurne voor het coördinatiewerk 

een bedrag van 1.500 euro per OCMW (ic Harelbeke en Ingelmunster) te betalen. 

Gelet op bovenstaande rest voor het OCMW van Ingelmunster nog een subsidie van 1.264,03 euro. 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De eindafrekening van de ESF-toelage voor het project ‘Gepast werk maakt sterk’ voor de periode 

mei 2009 tot april 2010 t.b.v. 1264,03 euro goed te keuren. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


