
ZITTING VAN 2 JUNI 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, 

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

Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

AANKOOPDIENST 

PUNT 1. SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT 2015-2017 – KENNISGEVING GUNNING DOOR 

GEMEENTE 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  

Overwegende de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013 

waarbij een mandaat werd gegeven aan de gemeente voor de samenaankoop levering elektriciteit. We 

hoeven hierdoor zelf geen procedure te voeren voor de overheidsopdracht levering elektriciteit. Dit verhoogt 

de efficiëntie en spaart werk uit;  

Overwegende de beslissing van het CBS van 28 april 2014 om de opdracht samenaankoop levering 

van elektriciteit 2015-2017 Ingelmunster te gunnen aan EDF Luminus; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissing van het CBS van 28 april 

2014 om de opdracht samenaankoop levering van elektriciteit 2015-2017 Ingelmunster te gunnen 

aan EDF Luminus. 

 

PUNT 2. SAMENAANKOOP GAS 2015-2017 – KENNISGEVING GUNNING DOOR GEMEENTE 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  

Overwegende de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013 

waarbij een mandaat werd gegeven aan de gemeente voor de samenaankoop levering aardgas. We hoeven 

hierdoor zelf geen procedure te voeren voor de overheidsopdracht levering gas. Dit verhoogt de efficiëntie en 

spaart werk uit;  

Overwegende de beslissing van het CBS van 28 april 2014 om de opdracht samenaankoop levering 

van aardgas 2015-2017 Ingelmunster te gunnen aan EDF Luminus; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissing van het CBS van 28 april 

2014 om de opdracht samenaankoop levering van aardgas 2015-2017 Ingelmunster te gunnen aan 

EDF Luminus. 

 

FINANCIËN 

PUNT 3. KENNISGEVING GOEDKEURING JR 2012 DOOR DE GOUVERNEUR 

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; 
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Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van 14 

april 2014 met als kenmerk 2013-14419; 

Overwegende de goedkeuring van de JR 2012 van het OCMW Ingelmunster door de 

Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de goedkeuring van de JR 2012 van het OCMW Ingelmunster door de Provinciegouverneur 

van de Provincie West-Vlaanderen. 

 

BOODSCHAPPENDIENST 

PUNT 4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BOODSCHAPPENDIENST 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  

Overwegende dat de oprichting van een boodschappendienst perfect kadert binnen de prioritaire 

beleidsdoelstelling van het OCMW “Optimale thuiszorg voor ouderen”; 

Overwegende de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 maart 2014 om 

een boodschappendienst op te richten, in eerste instantie gekoppeld aan de maaltijddienst, waarbij 

samengewerkt wordt met 1 lokale handelaar voor de duur van 1 jaar; 

Overwegende dat er geopteerd wordt om met ‘t Persientje samen te werken voor de 

boodschappendienst na het raadplegen van verschillende potentiële partners; 

Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld tussen het OCMW 

Ingelmunster en ‘t Persientje voor de boodschappendienst; 

Overwegende dat de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst gaat van juni 2014 tot en met 

mei 2015; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de 

boodschappendienst tussen het OCMW Ingelmunster en ‘t Persientje goed. 

 

DIENST MAALTIJDEN AAN HUIS 

PUNT 5. PRIJS MAALTIJD MAALTIJDDIENST MET INGANG VAN 1 JULI 2014 – GOEDKEURING 

De Raad, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  

Overwegende de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 juni 2014 waarbij de 

samenwerkingsovereenkomsten met het OCMW Meulebeke en Esthio NV  werden goedgekeurd;  

Overwegende dat door de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten we nu gans het jaar door warme 

maaltijden kunnen aanbieden met uitzondering van weekends en feestdagen. Daarenboven kunnen we nu 

gans het jaar door dieetmaaltijden aanbieden en dit zowel warm als koud (zoutarm, vetarm, suikerarm);  

Overwegende dat de prijzen van de maaltijden van de maaltijddienst sedert 2010 niet meer 

geïndexeerd zijn; 

Overwegende dat we naar 1 tarief willen voor de maaltijden van de maaltijddienst waarbij we dan 

werken met een tussenkomst via steun voor wie het nodig heeft; 

Overwegende dat de gebruikers van de maaltijddienst nu ook kosteloos gebruik kunnen maken van 

onze boodschappendienst; 

Overwegende dat we op basis van de prijsanalyse van de maaltijddienst een prijs van 6,70 euro 

naar voor schuiven en overwegende dat we deze prijs jaarlijks zullen indexeren in januari; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de eenheidsprijs voor een maaltijd van de 

maaltijddienst van 6,70 euro goed. De nieuwe prijs gaat in vanaf 1 juli 2014. De eenheidsprijs zal 

jaarlijks geïndexeerd worden in januari. De gebruikers van de maaltijddienst worden hiervan op de 

hoogte gebracht. 

 

DIENST GEZINSZORG 

PUNT 6. VASTSTELLING URENCONTINGENT ‘DIENST GEZINSZORG’ – GOEDKEURING 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn, inzonderheid art. 89; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., 

inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

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

subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat het subsidiaal urencontingent van de dienst Gezinszorg 15.500 uren bedraagt 

vanaf 2012; 

Gelet op de beslissing die genomen werd in de Raad van 16 december 2013 om een aanvraag tot 

uitbreiding van het urencontingent met 3.000 uren vanaf 01/01/2014 ingevolge de uitbreiding van het 

werkgebied met de stad Kortrijk; 

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering waarin op 13 mei 2014 het subsidiabel 

urencontingent dienst Gezinszorg van het OCMW Ingelmunster werd vastgesteld op 17.784 uren voor het 

dienstjaar 2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de vaststelling van het urencontingent van de dienst Gezinszorg: 17.784,00 

uren vanaf 1 januari 2014. 

Art. 2. Aanwerving van bijkomende verzorgenden in 2014 ten laste van het O.C.M.W. van Kortrijk. 

 

PUNT 7. KENNISGEVING NIEUWE BIJDRAGESCHAAL DIENST GEZINSZORG 

De Raad, 

Agentschap Zorg en Gezondheid; 

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.; 

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 de brief van de Vlaamse Regering om vanaf 1 mei 2014 de gebruikersbijdrage van de 

dienst Gezinszorg met 1% te verhogen bij elke nieuw aanvraag of bij elke herziening; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1.  Van de brief van de Vlaamse Regering om vanaf 1 mei 2014 de gebruikersbijdrage van de dienst 

Gezinszorg met 1% te verhogen bij elke nieuwe aanvraag of bij elke herziening. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 8. KENNISGEVING NIEUW BESTEDINGSBEDRAG VOOR 2014 ALS SUBSIDIE VOOR 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING EN VOOR DE SPECIFIEKE MAATREGEL 

BETREFFENDE KANSARME KINDEREN 

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; 
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Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt bedoeld om de 

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 

dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren;.  

Overwegende dat er daarbovenop een specifieke maatregel uitgevaardigd is voor kansarme 

kinderen. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie van 

achtergestelde minderjarigen; 

Overwegende dat de verdeling van de subsidies over de OCMW’s in het KB van 11 maart 2014 ter 

bevordering van de maatschappelijke participatie van OCMW-cliënten  bekend is gemaakt; 

Overwegende dat voor Ingelmunster de subsidie betreffende de participatie en sociale activering 

(socio-culturele)  3764 euro bedraagt en de subsidie in het kader van de specifieke maatregel betreffende de 

kansarme kinderen 2375 euro bedraagt voor 2014; 

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 

gemeente op datum van 1 januari 2013;   

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de subsidies in het kader van de participatie en sociale activering ten bedrage van 3764 euro en 

van de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen ten bedrage van 2375 euro voor het jaar 

2014. 

 

PUNT 9. KENNISGEVING SUBSIDIEAANVRAGEN IN HET KADER VAN HET ENERGIEFONDS 

VOOR HET JAAR 2014 

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 elk OCMW vanuit de energiefonds (Fonds voor gas en elektriciteit) een 

subsidie krijgt om tussen te komen in energiefacturen van cliënten; 

Overwegende dat het bestedingsbedrag voor 2014 nu bekend is en voor Ingelmunster 3.317,97 euro 

bedraagt; 

Overwegende dat we, om dit bedrag over zo veel mogelijk cliënten te verdelen, maximum  200 

euro als steun geven aan gezinnen, cliënten met co-ouderschap en wie alimentatiegeld betaalt en 150 euro 

aan alleenstaanden; 

Overwegende dat het OCMW daarnaast 47.552,09 euro krijgt voor de personeelsinzet in het kader 

van energie; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het bestedingsbedrag vanuit het energiefonds t.b.v. 3.317,97 euro en 47.552,09 euro. 

 

PUNT 10. KENNISGEVING AFREKENING BIJDRAGE VOOR DE REGIONALE DIENST VOOR 

SCHULDBEMIDDELING VOOR 2013 

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 algemene vergadering van 24 april 2014 de definitieve bedragen werden 

goedgekeurd voor de bijdrage die ieder OCMW betaalt voor de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling; 

Overwegende dat de bijdrage voor 2013 voor het OCMW Ingelmunster 11.569,82 euro bedraagt, 

berekend op basis van afname en van solidariteit; 

Overwegende dat aangezien onze bijdrage voordien op 16.541,81euro geraamd was, we met de 

afrekening een kredietnota van 4.807,19 euro hebben ontvangen;   

NEEMT KENNIS:  
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Art. 1. Van de afrekening van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling van 2013, waarbij we een 

creditnota van 4.807,19 euro hebben ontvangen. 

 

PUNT 11. KENNISGEVING VAN DE VERHOGING VAN DE STAATSTOELAGEN IN HET KADER 

VAN HET LEEFLOON 

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 tijdens de begrotingscontrole met betrekking tot het budget 2014 werd beslist 

om de staatstussenkomst in het leefloon, voor zover deze geen 100% bedroeg, met 5% te verhogen; 

Overwegende dat via de programmawet daartoe de terugbetalingspercentages vermeld in artikelen 

32 en 33 van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie verhoogd zullen worden van 

50%, 60, 65% en 70%, naar respectievelijk 55%, 65%, 70% en 75%; 

Overwegende dat artikel 32 de gewoonlijke percentages van de staatstussenkomst in het leefloon 

omvat, voor het OCMW van Ingelmunster is dit 50%, dit gaat naar 55%.  

Overwegende dat de tussenkomst met 10% wordt verhoogd wanneer het een student zou betreffen 

waarvoor er een GPMI werd afgesloten met toepassing van artikel 34. Momenteel krijgen we hiervoor een 

terugbetalingspercentage van 60%. In de toekomst zullen we voor die student dus 65% van het toegekend 

leefloon terugbetaald krijgen; 

Overwegende dat artikel 33 een verhoogde tegemoetkoming betreft gedurende een beperkte 

periode voor leefloonbegunstigden waarvoor er een GPMI werd afgesloten en die gedurende een bepaald 

aantal uren per week een opleiding volgen of werkervaring opdoen. Momenteel krijgen we hiervoor een 

terugbetalingspercentage van 70%., dit wordt 75%; 

Overwegende dat deze maatregel een aanvang neemt op 1 juli 2014; 

Overwegende dat dit concreet betekent dat er een verhoogde tussenkomst is door de staat in het 

leefloon  vanaf dat moment. Deze hogere terugbetalingspercentages zullen automatisch toegepast worden 

voor alle lopende leefloondossiers op 1 juli 2014, alsook op alle nieuwe beslissingen met een datum 

invoegetreding vanaf 1 juli 2014; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verhoging van de staatstoelagen van het leefloon met 5% vanaf 1 juli 2014. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


