
ZITTING VAN 25 MAART 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 4); Ann De Frene, 

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

Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

PUNT 1. ARBEIDSREGLEMENT VAN HET OCMW-PERSONEEL: AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -

verhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van 

de arbeidsreglementen; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie 

van de arbeidstijd in de openbare sector; 

Overwegende dat het verplicht is een arbeidsreglement op te stellen voor de personeelsleden van 

het OCMW; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 april 2010 houdende 

goedkeuring van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel en latere wijzigingen; 

Overwegende dat een aantal aanpassingen aan het arbeidsreglement van het OCMW-personeel 

noodzakelijk of aangewezen zijn; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 

1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel werd 

voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 7 februari 2014 en 7 maart 2014; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 7 maart 2014 betreffende de 

aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel; 

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

Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel, 

toegevoegd als bijlage van deze beslissing; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel wordt goedgekeurd. 

Art. 2.  Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 

 

PUNT 2. ADVIES BETREFFENDE DE AANPASSING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN 

HET GEMEENTEPERSONEEL 

De Raad, 

Gelet op de 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 Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikel 51, 52 en 270; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid artikel 270; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om het rechtspositieregeling 

van het gemeentepersoneel aan te passen; 
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BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Gunstig advies te verlenen houdende de wijziging van het rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel, volgens de tekst, die voorgelegd werd aan het bijzonder 

onderhandelingscomité van 7 maart 2014 en zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende 

Gemeenteraad. 

Art. 2.  Afschrift van dit advies binnen de 8 dagen op te sturen aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

PUNT 3. RICHTLIJNEN GEBRUIK SOCIALE MEDIA 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

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

Gelet op het feit dat via sociale media mensen hun meningen en ervaringen met elkaar delen; 

Gelet op het feit dat het als lokaal bestuur belangrijk is om via sociale media te luisteren en te 

reageren; 

Gelet op het gebruik van sociale media door het gemeentebestuur vanaf maart 2014; 

Overwegende dat de richtlijnen sociale media de werking van sociale media samenvat en tips en 

richtlijnen aanreikt voor alle personeelsleden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De richtlijnen sociale media voor alle personeelsleden worden goedgekeurd. 

 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

PUNT 4. OPRICHTING BOODSCHAPPENDIENST 

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; 

Overwegende dat de vergrijzing almaar toeneemt in Ingelmunster; 

Overwegende de grote wachtlijsten voor WZC’s, vooral voor mensen die nog “te goed” zijn voor 

een WZC, maar moeite hebben om volledig zelfstandig te wonen; 

Overwegende dat we als OCMW fors inzetten op onze strategische doelstelling 

“Ouderen en mensen met beperking langer thuis laten wonen” in ons MJP 2014-2019; 

Overwegende dat een boodschappendienst reeds in heel veel andere OCMW’s bestaat; 

Overwegende dat een boodschappendienst een extra troef zou betekenen voor onze warme 

maaltijddienst en het kan bovendien ook een eerste stap zijn om onze andere thuisdiensten te leren kennen; 

Overwegende dat lokale handelaars ondersteund worden door de boodschappen bij Ingelmunsterse 

handelaars te doen; 

Overwegende dat de samenwerking met WZC en lokale huisartsen wordt geïntensifieerd door ons 

aanbod van thuisdiensten uit te breiden en beter bekend te maken; 

Overwegende dat op die manier ingezet wordt op ons functie van intermediair die steeds verder zal 

toenemen in toekomst; 

Overwegende dat alles financieel een nuloperatie is, want het gebeurt met de bestaande middelen; 

Overwegende dat het bijdraagt tot de versterking van de brede toegankelijkheid van het Sociaal 

Huis; 

Gelet op het feit dat we omwille van bovenstaande motivering willen overgaan tot de oprichting 

van een boodschappendienst , in eerste instantie gekoppeld aan onze warme maaltijddienst; 

Gelet op het feit dat we na een korte prijsvraag willen samenwerken met 1 lokale handelaar (dit 

voor de duur van 1 jaar); 

Gelet op het feit dat we voor de boodschappendienst volgens volgend principe zouden willen 

werken: Mensen die beroep doen op de maaltijddienst zullen hun boodschappenlijstje kunnen 

doorgeven. Deze zullen door de lokale handelaar kosteloos klaargezet worden en dan verdeeld 

worden door onze warme maaltijdbedelers. Facturatie gebeurt bij voorkeur rechtstreeks aan de 

afnemers van boodschappen. 
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BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de oprichting van een 

boodschappendienst volgens het hierboven beschreven principe. 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 5. AANPASSING REGLEMENT HOUDENDE WERKING EN SAMENSTELLING VAN DE 

WACHTLIJST VAN HET SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ EN DE 

BEJAARDENWONINGEN 

Punt 5 wordt overeenkomstig artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn verdaagd naar een volgende zitting. 

 

De voorzitter vraagt volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Dit wordt eenparig 

goedgekeurd. 

PUNT 5BIS. PRIJSAANPASSING SERVICEFLAT ‘DE ERMITAGE’ – NIEUWE BEWONERS 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en latere aanpassingen en in openbare zitting; 

Overwegende dat dit punt bij hoogdringendheid aan de agenda wordt toegevoegd en dit om geen 

extra opbrengsten te mislopen; 

Overwegende de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2013 om 

een prijsverhogingsaanvraag dossier in te dienen bij de prijzendienst FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie voor de serviceflats De Ermitage met volgende prijzen: 

Gewone flat: 14,50 euro/dag 

Hoekflat: 17,40 euro/dag; 

Overwegende de beslissing van de prijzendienst van FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie van 14 maart 2014 met referentie E3.P02/2014D00372/HVDC waarbij we geen toelating krijgen om 

de aangevraagde prijzen toe te passen voor de huidige bewoners wegens sociaal onaanvaardbaar . Voor de 

nieuwe bewoners mogen we de aangevraagde prijzen wel toepassen na kennisgeving aan de prijzendienst 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om de toegelaten prijzen uit het 

prijsverhogingsaanvraagdossier toe te passen voor nieuwe bewoners en dit met ingang van 1 april 

2014 na kennisgeving bij de prijzendienst van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De 

prijzen voor de Serviceflats de Ermitage worden met ingang van 1 april 2014 dan als volgt: 

 

 Oude dagprijs Nieuwe dagprijs Prijs maand Prijs jaar 

gewone flat – nieuwe bewoner 13,21 14,50 435,00 5.220,00 

hoekflat – nieuwe bewoner 15,86 17,40 522,00 6.264,00 

gewone flat – huidige bewoner 13,21 13,21 396,30 4.755,60 

hoekflat – huidige bewoner 
15,86 15,86 475,80 5.709,60 

 

HUISVESTINGSDIENST REGIO IZEGEM 

PUNT 6. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET 

PROJECT ‘ENERGIEWERKER’ 

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; 
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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 Provinciaal Impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan 

initiatieven binnen het provinciaal beleidsdomein welzijn, goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 

23 mei 2013; 

Overwegende  dat het reglement de mogelijkheid voorziet om een subsidie aan te vragen voor 

projecten die beantwoorden aan de doelstellingen en prioriteiten, thema’s en doelgroepen binnen het 

Provinciaal beleidsdomein welzijn, o.m. de beleidsdomeinen ‘gelijke kansen’ en ‘wonen en woonomgeving’ 

en de doelstellingen ‘armoede bestrijden’, ‘inclusie realiseren’ en ‘betaalbaar wonen realiseren’; 

Overwegende dat steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met hoge energiefacturen, met 

extra betalingsmoeilijkheden en toenemende armoede als gevolg; 

Gelet op het voorstel van de Huisvestingsdienst Regio Izegem om een subsidie aan te vragen in het 

kader van het Provinciaal Impulsreglement voor het project energiewerker; 

Overwegende de doelstelling om met het project in te zetten op de band tussen “energie en 

armoede”, waarbij een energiewerker via intensieve begeleiding van de bewoners van sociale en private 

huurwoningen en met de eigenaars van deze woningen de knelpunten op het vlak van te hoog 

energieverbruik concreet zal aanpakken en zal werken aan effectieve oplossingen; 

Overwegende dat dit project beantwoordt aan een concrete nood, en aan de doelstellingen van het 

Provinciaal Impulsreglement; 

Gelet op het aanvraagdossier; 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid, 

goedgekeurd door de OCMW-raad op 03/09/2013 ; 

Overwegende dat het project in de 5 gemeenten van het HRI-werkingsgebied zal uitgevoerd 

worden (Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke,  Wielsbeke), met een evenwichtige spreiding van 

het aantal begeleidingsdossiers; 

Gelet op de vereiste in het kader van het Provinciaal Impulsreglement om tussen de 

projectverantwoordelijke (HRI) en de voornaamste partners in het project een samenwerkingsovereenkomst 

af te sluiten; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat de provincie bij goedkeuring van de subsidieaanvraag 60% van de totale kosten 

subsidieert en dat de resterende 40% met eigen middelen moet gefinancierd worden; 

Overwegende het voorstel om 25% van de tewerkstellingstijd van twee technisch adviseurs van 

HRI in te zetten in het project en deze loonkost in te brengen in het project; 

Overwegende om 80% van de werkingskosten via de gewone HRI-middelen te financieren; 

Overwegende dat hierdoor de vereiste 40% eigen inbreng gerealiseerd wordt binnen de 

werkingstoelagen  de afgesproken werden in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale 

Vereniging Woonbeleid regio Izegem; 

Overwegende dat hierdoor geen extra financiële engagement meer gevraagd wordt aan de 

projectpartners; 

Gelet op de inhoudelijke engagementen van HRI en van de projectpartners; 

Overwegende dat het om zinvolle en haalbare engagementen gaat; 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de duur van de projectperiode niet overschrijdt; 

Overwegende dat er een intentieverklaring tot samenwerking op 25/02/2014 werd ondertekend 

door voorzitter en secretaris; 

BESLUIT: eenparig  

Art. 1.  De samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project energiewerker met HRI als 

projectverantwoordelijke goed te keuren. 

Art. 2.  Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem, 

met als doel om een ondertekende samenwerkingsovereenkomst te kunnen bezorgen aan de 

Provincie. 

 

MIDWEST 

PUNT 7. GOEDKEURING AANVULLENDE OVEREENKOMST REGIONALE I-SCAN 

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; 

Overwegende dat de samenwerking in de regio Roeselare-Tielt tussen de gemeenten sterk is 

toegenomen; 

Overwegende dat in de voorbije jaren een structurele ondersteuning uitgebouwd werd door een 

actieve werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking van de provincie, de toenemende 

regionale werking van de WVI en de initiatieven van het RESOC; 

Overwegende dat uit de studie van de schaalveranderingen 2010 blijkt dat er op veel 

beleidsdomeinen wordt samengewerkt; 

Overwegende dat de Interlokale Vereniging Associatie Midwest officieel van start ging op 28 

februari 2012; 

Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst voor de oprichting van deze 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest, werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december2011 

en de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2011; 

Overwegende dat uit een bevraging bij de besturen bleek dat er nood is aan ondersteuning en 

samenwerking rond ICT in de organisatie; 

Overwegende dat art. 5 van de Algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie Midwest 

bepaalt dat binnen de Interlokale Vereniging Associatie Midwest aanvullende overeenkomsten tussen 

(minstens twee) aangesloten leden kunnen worden afgesloten rond het delen van intergemeentelijk personeel 

of het voeren van overheidsopdrachten. 

Gelet op de algemene overeenkomst; 

Gelet op het ontwerp van aanvullende overeenkomst voor het project: uitvoeren regionale I-scan 

door Universiteit Gent; 

Gelet op de besprekingen van dit project in diverse overleggen op het niveau van de regio 

Roeselare-Tielt; 

Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 43, § 2 – 5° en 24°; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt goedkeuring gehecht aan de aanvullende overeenkomst ‘project: uitvoeren regionale I-

scan door Universiteit Gent’, gevoegd in bijlage bij deze beslissing om er één geheel mee te 

vormen. 

Art. 2. Het project van de regionale I-scan wordt gefinancierd  met middelen bijeengebracht door elke 

gemeente in de regio Midden-West-Vlaanderen (jaarlijks € 0,05/inwoner) voor regionale projecten. 

Art. 3. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. 

 

REGLEMENTEN 

PUNT 8. GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT VAKANTIETOELAGEN AAN ZIEKEN EN 

GEHANDICAPTEN 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en latere aanpassingen en in openbare zitting; 

Overwegende dat het OCMW alle aanvragen behandelt voor de vakantietoelagen aan zieken en 

gehandicapten  en die dienen dan ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het CBS; 

Overwegende dat de behandeling door het OCMW en de goedkeuring door het CBS heel wat extra 

administratief werk tussen beide besturen creëert; 

Overwegende de beslissing van de GR van 18 maart 2014 om het reglement inzake het toekennen 

van vakantietoelagen aan zieken of gehandicapten met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 buiten 

werking te stellen met als motivatie de interne administratieve afhandeling te vereenvoudigen en de 

efficiëntie van de samenwerking tussen gemeente en OCMW te verhogen; 

Overwegende dat er geen consequenties zijn voor de aanvragende burger; 

Overwegende dat het nodige budget  voorzien zal worden in de eerstvolgende budgetwijziging; 

Gelet op het ontwerp van het subsidiereglement inzake het toekennen van vakantietoelagen aan 

zieken of gehandicapten (bijlage 1); 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het regelement inzake het toekennen van 

vakantietoelagen aan zieken of gehandicapten (bijlage 1) geldig met terugwerkende kracht van 1 

januari 2014 goed. 

Art. 2. De aanvragen die tot 31 december 2013 werden ontvangen, zullen worden uitbetaald 

overeenkomstig het subsidiereglement van GR van 23 januari 1989, gewijzigd bij beslissing GR 

van 23 december 1997 en 15 september 2011. 

Art. 3. De aanvragen vanaf 1 januari 2014 worden afgewerkt overeenkomstig het nieuwe reglement 

(bijlage 1) dat werd goedgekeurd door de RMW van 25 maart 2014. 

 

PUNT 9. GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT WAARDERINGSTOELAGE AAN 

ZORGVERSTREKKERS VAN EEN INWONENDE PERSOON OP HET GRONDGEBIED VAN DE 

GEMEENTE INGELMUNSTER 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en latere aanpassingen en in openbare zitting; 

Overwegende dat het OCMW alle aanvragen behandelt voor de waarderingstoelagen aan 

zorgverstrekkers van een inwonende persoon op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster  en die 

dienen dan ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het CBS; 

Overwegende dat de behandeling door het OCMW en de goedkeuring door het CBS heel wat extra 

administratief werk tussen beide besturen creëert; 

Overwegende de beslissing van de GR van 18 maart 2014 om het reglement inzake het toekennen 

van de waarderingstoelagen aan zorgverstrekkers van een inwonende persoon op het grondgebied van de 

gemeente Ingelmunster met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 buiten werking te stellen met als 

motivatie de interne administratieve afhandeling te vereenvoudigen en de efficiëntie van de samenwerking 

tussen gemeente en OCMW te verhogen; 

Overwegende dat er geen consequenties zijn voor de aanvragende burger; 

Overwegende dat het nodige budget  voorzien zal worden in de eerstvolgende budgetwijziging; 

Gelet op het ontwerp van het subsidiereglement inzake het toekennen van de waarderingstoelagen 

aan zorgverstrekkers van een inwonende persoon op het grondgebied van de gemeente 

Ingelmunster (bijlage 1); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het regelement inzake het toekennen van de 

waarderingstoelagen aan zorgverstrekkers van een inwonende persoon op het grondgebied van de 

gemeente Ingelmunster (bijlage 1) geldig met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 goed. 

Art. 2. De aanvragen die tot 31 december 2013 werden ontvangen, zullen worden uitbetaald 

overeenkomstig het subsidiereglement van GR van 21 februari 1995, gewijzigd bij beslissing van 

GR van 15 mei 2007. 

Art. 3. De aanvragen vanaf 1 januari 2014 worden afgewerkt overeenkomstig het nieuwe reglement 

(bijlage 1) dat werd goedgekeurd door de RMW van 25 maart 2014. 

 

De voorzitter vraagt volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Dit wordt eenparig 

goedgekeurd. 

PUNT 9BIS. GOEDKEURING JAARVERSLAG VAN EEN INSTELLING VOOR 

SCHULDBEMIDDELING 

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 het OCMW van Ingelmunster een erkende instelling voor schuldbemiddeling is; 

Gelet op het feit dat elke instelling voor schuldbemiddeling vanuit de overheid de opdracht krijgt 

om een jaarverslag in te vullen over zijn werking. 
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Overwegende dat dit verslag voor 31 maart verstuurd moet worden naar het Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin. 

Overwegende dat dit jaarverslag vanaf dit jaar moet goedgekeurd worden door de RMW. 

 BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling van Ingelmunster goed te keuren 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


