
ZITTING VAN 30 JUNI 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter (vanaf punt 

3), Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; Joost 

Vandeweghe, secretaris. 

Verontschuldigd: Kurt Windels, burgemeester. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SOCIALE VERHURING 

PUNT 1. OPZEG NIEUWSTRAAT 11 PER 31 DECEMBER 2014 

De Raad, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W. - decreet; 

Gelet op de reorganisatie van de woningen, gebruikt voor het Lokaal Opvanginitiatief voor 

asielzoekers; 

Overwegende dat de woongelegenheden van de sociale verhuring in de mate van het mogelijke 

overgedragen worden aan het sociaal verhuurkantoor om deze te laten kaderen in het bindend sociaal 

objectief van de gemeente; 

Overwegende dat de huurceel van de woning, gelegen in de Nieuwstraat nr. 11 tg. vervalt op 31 

december 2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De huurceel van de woning, gelegen in de Nieuwstraat nr. 11 tg. te beëindigen per 31 december 

2014. 

 

MIDWEST 

PUNT 2. JAARVERSLAG ILV MIDWEST 2013 – KENNISGEVING 

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 het activiteitenverslag over het jaar 2013. 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het activiteitenverslag van het dienstjaar 2013 van de ILV Midwest. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 3. STEUNBAREMA’S IN HET KADER VAN DE MAALTIJDBEDELING – GOEDKEURING 

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 prijs vanaf 1 juli 2014 voor een warme maaltijd 6,70 euro wordt; 

Overwegende dat er met 1 prijs wordt gewerkt, maar dat er steunbarema’s worden voorzien; 

Overwegende dat de steun wordt gegeven aan de gebruiker na het sociaal onderzoek, vanaf de 2de 

maand en volgende categorieën worden voorzien: 
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 alleenstaanden Gezinnen  Korting  

1 t.e.m. 1.011,70 euro (bedrag IGO)   

en KI < 1000 euro 

 

t.e.m. 1.348,92 euro (bedrag IGO)  

en KI < 1000 euro 

1,5 euro 

2 1.011,70 euro - 1.212,74 euro (ts IGO 

en verhoogde tegemoetkoming) 

en KI < 1000 euro 

1.348,92 euro – 1512,22 euro (ts IGO 

en verhoogde tegemoetk + 1ptl) 

en KI < 1000 euro 

1,0 euro 

3 1.212,74 euro – 1413,78 euro 

(verhoogde tegemoetkoming) 

en KI < 1000 euro 

1.512,22 euro – 1.675,52 euro  

(verhoogde tegemoetk +1ptl) 

en KI < 1000 euro 

0,5 euro 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Volgende steunbarema’s in het kader van de maaltijden goed te keuren: 

 alleenstaanden Gezinnen  Korting  

1 t.e.m. 1.011,70 euro (bedrag IGO)   

en KI < 1000 euro 

 

t.e.m. 1.348,92 euro (bedrag IGO)  

en KI < 1000 euro 

1,5 euro 

2 1.011,70 euro - 1.212,74 euro (ts IGO 

en verhoogde tegemoetkoming) 

en KI < 1000 euro 

1.348,92 euro – 1512,22 euro (ts IGO 

en verhoogde tegemoetk + 1ptl) 

en KI < 1000 euro 

1,0 euro 

3 1.212,74 euro – 1413,78 euro 

(verhoogde tegemoetkoming) 

en KI < 1000 euro 

1.512,22 euro – 1.675,52 euro  

(verhoogde tegemoetk +1ptl) 

en KI < 1000 euro 

0,5 euro 

 

PUNT 4. KENNISGEVING EINDAFREKENING VAN DE SUBSIDIEAANVRAGEN IN HET KADER 

VAN DE VERWARMINGSTOELAGE VAN 1 JANUARI 2013 TOT 31 DECEMBER 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; 

Overwegende dat ieder OCMW de aanvragen in het kader van de verwarmingstoelagen behandelt. 

Overwegende dat in het OCMW van Ingelmunster de aanvragen, de verwerking en de 

subsidieaanvragen vanuit de sociale dienst gebeuren. 

Overwegende dat voor 2013 een toelage werd aangevraagd van 25.971,12 euro aan het 

stookoliefonds. Dit bedrag hebben we bij wijze van voorschot in verschillende stortingen via de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangen. 

Overwegende dat het OCMW naast deze toelage 10 euro per dossier aan beheerskosten ontvangt . 

Aangezien we 137 dossiers hebben behandeld, zal aan het OCMW nog 1.370,00 euro als saldo uitbetaald 

worden; 

NEEMT KENNIS:  

Art. 1. Van de eindafrekening voor de subsidieaanvraag in het kader van de verwarmingstoelage t.b.v. 

25.971,12 euro (reeds ontvangen in voorschot) en 1370,00 euro nog te ontvangen voor de 

beheerskosten. 

 

OPLEIDING DOELGROEPEN 

PUNT 5. OPRICHTING OPLEIDINGSFONDS VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN EN 

GELIJKGESTELDE DOELGROEPEN 
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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; 

Overwegende dat er zeer grote nood is aan bijkomende en doelgerichte opleidingen voor langdurig 

werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen; 

Overwegende dat het P.W.A. als doelstelling heeft langdurig werklozen tewerk te stellen of bij te 

scholen zodat deze aan de werkloosheid kunnen ontsnappen; 

Overwegende dat deze actie financiële middelen vereist en dat deze best gedragen worden door 

zowel het P.W.A., waarvan dit hun hoofddoelstelling is, als het O.C.M.W., waar dit een van de 

doelstellingen is in het kader van werklozen en kansarmen, waarbij een financiële tussenkomst gevraagd 

wordt van het P.W.A., dat substantiëel merkelijk groter is dan de financiële inbreng van het O.C.M.W., dat 

vooral personeelsprestaties zal leveren; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Een opleidingsfonds op te richten voor langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen 

binnen de schoot van het O.C.M.W.  

Art. 2. Het P.W.A. te vragen dit opleidingsfonds actief te helpen uitwerken met een bijdrage, die wezenlijk 

groter is dan de bijdrage van het O.C.M.W., dat zijn grootste inspanning zal leveren door de inzet 

van personeel. 

 

FINANCIËN 

PUNT 6. VASTSTELLING VAN DE WAARDERINGSREGELS PER 1 JANUARI 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 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 invoering van de nieuwe BBC-boekhouding voor het dienstjaar 2013; 

Overwegende dat de waarderingsregels dienen vast te liggen voor het dienstjaar 2013; 

Overwegende het voorstel met de nieuwe waarderingsregels voor de BBC-boekhouding uitgewerkt 

door de financiële dienst (bijlage 1); 

Overwegende dat de voorgestelde waarderingsregels nu dezelfde zijn voor de gemeente en het 

OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de voorgestelde waarderingsregels (bijlage 1) 

inzake de nieuwe BBC-boekhouding voor het OCMW Ingelmunster vast te stellen met ingang van 

1 januari 2013.  

 

PUNT 7. JAARREKENING 2013 – 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 openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 

eventuele latere aanpassingen hiervan; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en eventuele latere aanpassingen hiervan; 

Gelet op het feit dat de jaarrekening 2013 zoals voorbereid door de financieel beheerder tijdig ter 

beschikking werd gesteld van de Raadsleden; 

Gelet op het feit dat de jaarrekening 2013 de volgende onderdelen bevat: 
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 de beleidsnota 

 de financiële nota 

 de samenvatting van de algemene rekeningen 

 de toelichting bij de jaarrekening; 

 Overwegende dat toelichting van de jaarrekening louter een verduidelijking moet bieden van de 

jaarrekening, maar niet moet worden vastgesteld. 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster 

vast. 

Art. 2. De jaarrekening 2013 wordt overgemaakt aan de Gemeenteraad (op papierdrager) en de 

Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen (op papierdrager en in elektronische vorm). 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


