
ZITTING VAN 25 APRIL 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (punt 1 tot en met punt 13); Ann 

De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt 

Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SOCIAAL HUIS 

PUNT 1. GOEDKEURING PROCES-VERBAAL D.D. 10 MAART 2014 VAN OVERDRACHT VAN DE 

VEILIGHEIDSDOCUMENTEN VAN DE VERBOUWING VERGADERZALEN VAN HET SOCIAAL 

HUIS 

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 de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25 augustus 2010 houdende 

aanstelling van de veiligheidscoördinator en EPB isolatie voor de verbouwingen aan het Sociaal Huis; 

Gelet op het proces-verbaal van overdracht van de veiligheidscoördinatiedocumenten d.d. 10 maart 

2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het proces-verbaal van overdracht van de veiligheidscoördinatiedocumenten d.d. 10 maart 2014 

wordt goedgekeurd. 

 

ALGEMEEN 

De heer Koen Depreiter, raadslid, verlaat de zitting. 

PUNT 2. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING TOT 

HET BOUWEN VAN EEN LOODS DOOR KOEN DEPREITER-PLOVIE NATHALIE, 

LENTEAKKERSTRAAT 42 TG. 

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 de persoonlijke kennisgeving inzake het openbaar maken van een bouwaanvraag door het 

College van Burgemeester en Schepenen; betreffende de bouwaanvraag van Koen Depreiter-Plovie Nathalie, 

Lenteakkerstraat 42 tg.; 

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

Ingelmunster, Lenteakkerstraat 42; 

Overwegende dat deze werken geen invloed hebben op het patrimonium van het O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag van Koen Depreiter-Plovie Nathalie, 

Lenteakkerstraat 42 tg. voor het optrekken van een gebouw te Ingelmunster, Lenteakkerstraat 42. 

 

De heer Koen Depreiter, raadslid, neemt terug deel aan de zitting. 

FINANCIËN 

PUNT 3. BOEKJAAR 2013: VASTSTELLING VAN DE ONINBAAR TE BOEKEN VORDERINGEN 

De Raad, 
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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 decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikel 172, 175 en 255;  

Gelet op de bedragen, die oninvorderbaar blijken bij het opstellen van de jaarrekening 2013; 

Gelet op de aangevoerde motivaties; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Volgende bedragen in bijlage zullen als oninvorderbaar ingeschreven worden in de jaarrekening 

2013. 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

PUNT 4. RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET OCMW-PERSONEEL: AANPASSING 

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; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2011 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel een dynamisch document is 

dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de 

rechtspositieregeling van het OCMW-personeel door te voeren, meer bepaald als gevolg van het Besluit van 

de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 

december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en 

het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

wat de definitieve ambtsneerlegging betreft en het Koninklijk Besluit van 13 januari 2014 tot wijziging van 

de artikelen 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders; 

Overwegende dat als gevolg hiervan het mogelijk wordt voor statutair personeel om te werken na 

de leeftijd van 65 jaar (artikel 153 van de rechtspositieregeling) en de statutaire personeelsleden op proef 

worden voor de sociale zekerheid gelijkgesteld met de vast aangestelde statutaire personeelsleden (artikel 

237 en 245 van de rechtspositieregeling); 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen van de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel in bijlage; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 7 maart 2014 zoals voorzien in de wet 
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van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 

personeel; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente Ingelmunster van 

7 maart 2014; 

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

Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 maart 2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De aanpassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld zoals in 

bijlage. 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 5. AANPASSING REGLEMENT HOUDENDE WERKING EN SAMENSTELLING VAN DE 

WACHTLIJST VAN HET SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ EN DE 

BEJAARDENWONINGEN 

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 in de R.M.W. van 23.12.91 de werking en de samenstelling van de wachtlijst 

van de kandidaat-verblijvers in het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ en in de bejaardenwoningen van het 

OCMW werd vastgelegd; 

Overwegende dat in art 2 van de beslissing verwezen werd naar het bejaardendecreet waar de 

minimumleeftijd 60 jaar was. Het bejaardendecreet is met het thuiszorgdecreet samengevoegd en beiden zijn 

vervangen door het woonzorgdecreet. Aangezien de leeftijdsgrens in het woonzorgdecreet op 65 jaar ligt, 

zou 65 jaar ook als minimumleeftijd worden toegepast als voorwaarde voor een inschrijving op de wachtlijst 

voor het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ en in de bejaardenwoningen van het OCMW vanaf 01/05/2014. 

Overwegende dat deze minimumleeftijd zou gelden voor één partner. De andere partner zou 

minimum 60 jaar moeten zijn. 

Overwegende dat alle kandidaten die voor 01/05/2014 ingeschreven zijn, hun plaats op de 

wachtlijst behouden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De aanpassing van de leeftijdsvoorwaarde voor een inschrijving op de wachtlijst voor het 

serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ en in de bejaardenwoningen van het OCMW van vanaf 

01/05/2014 goed te keuren: één partner moet minimum 65 jaar zijn, de andere minimum 60 jaar. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 6. GOEDKEURING AFSPRAKENNOTA IN HET KADER VAN HET 

PARTICIPATIEDECREET 

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 samen met de gemeente terug een subsidie werd aangevraagd in het kader 

van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede en dit in het 

kader van artikel 22 van het Participatiedecreet van 15 januari 2008. 

Overwegende dat een jaarlijks trekkingsrecht van 2340 euro werd vastgelegd op basis van aantal 

rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op 

maatschappelijke integratie voor de gemeente Ingelmunster 
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Overwegende dat de partners in het lokaal netwerk zijn: de gemeente, het OCMW, de Kringwinkel, 

TCK de Komma en welzijnsschakel ’t Hertje. 

Overwegende dat het O.C.M.W reeds actief . is op dat vlak via het KB van de socio-culturele en 

sportieve participatie voor de O.C.M.W.’s en deze werking bij de samenwerking met de gemeente kan 

integreren; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de subsidie op basis van de goedgekeurde afsprakennota in het kader van het 

participatiedecreet t.b.v. 2340 euro 

 

PUNT 7. ONDERTEKENEN ENGAGEMENTSVERKLARING DEMENTIE 

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 de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens!’ vanuit Vlaanderen staat in het 

teken van een genuanceerde beeldvorming rond dementie. Bedoeling is een ander beeld van dementie te 

verspreiden. Een beeld dat personen met dementie een plaats geeft binnen de gemeenschap en ze niet laat 

verdwijnen achter de aandoening. Een beeld dat realistisch is, met oog voor de beperkingen, maar ook voor 

de mogelijkheden van personen met dementie. 

Overwegende dat er aan alle organisaties wordt gevraagd om een engagementsverklaring te 

ondertekenen en daarmee deze algemene intenties van de campagne te ondersteunen. Dit is nodig om het 

taboe dat nog steeds op dementie rust te doorbreken.  

Overwegende dat het OCMW en de gemeente is actief aan het werken rond dementie als partner in 

het project ‘De Misthoorn’; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De engagementsverklaring om genuanceerde beeldvorming over dementie in onze werking te 

hanteren en uit te dragen, te ondertekenen. 

 

PUNT 8. KENNISGEVING COMPENSATIE AAN HET OCMW ALS GEVOLG VAN DE IMPACT 

DOOR WIJZIGINGEN INZAKE DE WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERING 

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 het federaal regeerakkoord voor de OCMW’s een compensatie voorziet als de 

6 maatregelen genomen rond de werkloosheidsreglementering een bijkomende financiële last betekenen;. 

Overwegende dat er voor de periode 2012-2014 twee maatregelen zijn die al een invloed kunnen 

hebben; 

Overwegende dat voor deze twee maatregelen, op basis van cijfers aangereikt door de RVA, de 

budgettaire impact is berekend per OCMW. Op basis van het aantal RMI-begunstigden in 2012, wordt aan 

het OCMW van Ingelmunster éénmalig 49,12 euro per begunstigde toegekend voor de periode 2012-2014; 

Overwegende dat er bijgevolg voor het OCMW van Ingelmunster een bedrag van 1866,59 euro 

werd gestort als raming van de impact van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering gedurende de 

jaren 2012, 2013 en 2014; 

Overwegende dat dit compensatiemechanisme in de RMW-wet van 2002 werd ingebouwd (art. 

43/1) en dat bijgevolg voor de komende jaren de impact van de 6 maatregelen op de OCMW ’s becijferd zal 

worden; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het compensatiebedrag aan het OCMW van Ingelmunster van 1866,59 euro als gevolg van de 

impact door wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering. 
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PUNT 9. GOEDKEURING ONDERSTEUNING MEMORANDUM VVSG 

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 vanuit het VVSG een memorandum is opgesteld, waarbij opgeroepen wordt 

voor een sterk sociaal beleid na 25 mei met de volgende aandachtspunten :  

De OCMW’s van Wallonië, Vlaanderen en Brussel vragen dat de nieuwe federale en regionale 

overheden er samen voor zorgen dat de lage inkomens stijgen tot het niveau van de Europese armoedegrens. 

Almaar meer mensen komen vandaag bij het OCMW terecht omdat hun inkomen te laag is om 

basisbehoeften als energie, huur of medische kosten te betalen. De OCMW’s doen heel wat inspanningen om 

mensen te helpen, maar ze kunnen het gat niet blijven dichtrijden. Ze vragen meer erkenning en 

ondersteuning van de centrale overheden zodat meer mensen opnieuw aansluiting kunnen vinden bij de 

samenleving. De verschillende overheden moeten na de zesde staatshervorming ook beter met mekaar 

samenwerken.; 

Overwegende dat er vanuit de VVSG wordt gevraagd om het memorandum op de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn te brengen en dit te ondersteunen; 

Overwegende dat wij adviseren om dit memorandum vanuit de RMW te ondersteunen; 

Overwegende dat het niet duidelijk is wat de financiële gevolgen kunnen zijn; 

Overwegende dat als wij het memorandum al dan niet ondersteunen in de RMW en het wordt 

goedgekeurd, dat het toch sowieso toegepast zal moeten worden; 

Overwegende dat als we dit memorandum niet ondersteunen vanuit de RMW, we in de perceptie 

beschouwd worden als asociaal; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het memorandum van de VVSG met een oproep voor een sterk sociaal beleid na 25 mei te 

ondersteunen. 

 

PUNT 10. VERLENGING SAMENWERKING MET TCK DE KOMMA 

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 sinds 01/02/2011 een samenwerkingsovereenkomst is met TCK De 

Komma, die zich richt tot de doelgroep van jongeren van 17 tot 21 jaar die omwille van een problematische 

opvoedingssituatie niet langer thuis kunnen blijven wonen. TCK De Komma biedt een programma en een 

residentiële en ambulante begeleiding aan die gericht is op het verhogen van de zelfstandigheidsgraad en het 

verantwoordelijkheidsgevoel. Na hun residentieel verblijf (TCK) gaan een groot deel van de jongeren rond 

hun 18de à 20ste begeleid zelfstandig wonen. TCK De Komma zocht  woonentiteiten voor verblijf van 

jongeren in begeleiding voor een ‘afgebakende termijn’ buiten hun eigen setting. 

Overwegende dat het moeilijk is om een woning te vinden op de private huurmarkt, zeker voor de 

doelgroep van De Komma  is er een huis in de Izegemstraat 34  te Ingelmunster ter beschikking gesteld voor 

een proefproject rond wonen.  De Komma zorgt voor de begeleiding van de jongere die in het pand komt 

wonen en voor het verder klein onderhoud. 

Overwegende dat de werking van dit proefproject in het kader van het woonzorgproject ‘Thuis in 

welzijn’ regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Aangezien de samenwerking positief ervaren wordt, 

werd voorgesteld om de samenwerking terug met 1 jaar te verlengen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De verlenging voor 1 jaar vanaf 01/02/2014 van de samenwerking met TCK De Komma voor het 

huren van het huis in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster als proefproject, te bekrachtigen. 
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De voorzitter vraagt volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Dit wordt eenparig 

goedgekeurd. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

PUNT 10BIS. GOEDKEURING JAARVERSLAG EN  KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 EN 

KWALITEITSJAARPLANNING 2014 VAN DE DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE 

THUISZORG 

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; 

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; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30/11/1999 houdende de nadere regelen voor de minimale 

kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Overwegende dat de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg elk jaar uiterlijk tegen  15 april 

een kwaliteitsjaarverslag en een kwaliteitsjaarplanning dient over te maken aan het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid; 

Gelet op de bespreking van de tekst van het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag en de 

kwaliteitsplanning van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, 

waarvan tekst in bijlage, vast te stellen. 

Art. 2. De kwaliteitsjaarplanning van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, waarvan tekst in 

bijlage, goed te keuren. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


