
ZITTING VAN 30 SEPTEMBER 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef 

Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, 

secretaris. 

Verontschuldigd: Kurt Windels, burgemeester. 

 

Voor aanvang van de Raad wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de heer Geert Kerckhof, 

technisch beambte bij het OCMW, en mevrouw Chantal Windels. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 1. AANPASSING EN MODERNISERING LIFTINSTALLATIE INGEVOLGE 

RISICOANALYSE 

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 51, 52 en 254; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de lift aan te passen ingevolge de risicoanalyse van 30 juli 

2009 door BTV; 

Overwegende dat dat de firma Verolift nv de lift geïnstalleerd heeft en tevens het onderhoud is 

toegewezen; 

Overwegende dat de werken minder bedragen dan 85.000 euro exclusief BTW; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, het Koninklijk Besluit van 15 

juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten, het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 betreffende 

uitvoeringsregels overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2013  betreffende motiveren, informatie en 

rechtsmiddelen van overheidsopdrachten; 

Gelet op de prijsopgave Verolift nv van 28 augustus 2014 voor de verplicht uit te voeren werken 

om aan de risicoanalyse te voldoen ten bedrage van 4.558,00 euro BTW inclusief; 

Gelet op de prijsopgave Verolift nv van 28 augustus 2014 voor de verbeteringswerken om de lift 

aan te passen aan de huidige normen ten bedrage van 5.649,80 euro BTW inclusief; 

Overwegende dat de vernieuwing van de kooiuitrusting, door Verolift nv begroot op 7.465 € 

inclusief in eigen beheer zal uitgevoerd worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De opdracht om de verplicht uit te voeren werken om aan de risicoanalyse te voldoen van de 

liftinstallatie van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ te gunnen aan Verolift nv voor de prijs van 

4.558,00 euro inclusief BTW. 

Art. 2. De opdracht voor de verbeteringswerken om de lift aan te passen aan de huidige normen te gunnen 

aan Verolift nv voor de prijs van 5.649,80 euro inclusief BTW. 

Art. 3. Het vernieuwen van de kooiuitrusting in eigen beheer uit te voeren; 

 

DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

PUNT 2. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW INGELMUNSTER EN OCMW 

KORTRIJK BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING INZAKE 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG – GOEDKEURING PROTOCOL BIJ DE 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

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;  
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Overwegende de beslissing van de RMW van 16 december 2013 waarbij de 

samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ingelmunster en Kortrijk betreffende de gemeenschappelijke 

dienstverlening inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg werd goedgekeurd; 

Overwegende dat artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst stelt dat een apart protocol dient 

opgemaakt te worden omtrent de wijze van betaling van de financiële gevolgen van de samenwerking; 

Gelet op het feit dat de financieel beheerder van OCMW Kortrijk en de stafmedewerker financiële 

dienst OCMW Ingelmunster een protocol hebben uitgewerkt waardoor, conform de afspraken, de financiële 

gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst volledig gedragen worden door OCMW Kortrijk (bijlage); 

Gelet op het feit dat er gewerkt wordt met 4 voorschotfacturen en 1 afrekening; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het protocol inzake wijze van betaling van de 

financiële gevolgen bij de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ingelmunster en Kortrijk 

betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

goed (zie bijlage). 

 

PUNT 3. GOEDKEURING PRIJS POETSDIENST MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 

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 prijzen van de poetsdienst sedert 2010 niet meer geïndexeerd zijn; 

Overwegende dat we naar 1 tarief willen voor de poetsdienst waarbij we dan werken met een 

tussenkomst via steun voor wie het nodig heeft; 

Overwegende dat we op basis van de prijsanalyse van de poetsdienst en op basis van de prijs van 

een dienstencheque na belastingsaftrek een prijs van 7,50 euro naar voor schuiven en overwegende dat we 

deze prijs jaarlijks zullen indexeren in januari; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de eenheidsprijs voor de poetsdienst van 7,50 euro 

per gepresteerd uur goed. De nieuwe prijs gaat in vanaf 1 januari 2015. De eenheidsprijs zal 

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

hoogte gebracht. 

 

EXTERNE DIENSTEN 

PUNT 4. WERKINGSVERSLAG 2013 VAN EFREM VZW 

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 de samenwerkingsovereenkomst met vzw Efrem, een vzw gespecialiseerd in 

dienstverlening aan zelfstandigen, na een positieve evaluatie van de samenwerking werd verlengd op 

01/04/2011; 

Overwegende dat er in het Sociaal Huis een vertegenwoordiger van Efrem komt iedere tweede 

dinsdag van de maand tussen 14u30 en 16u30 op zitdag. Verder kan er ook telefonisch en per email contact 

worden gehouden met Efrem voor uitwisseling van informatie; 

Overwegende dat er wegens financiële redenen een fusie gepland is tussen vzw Efrem en vzw 

Tussenstap;  

Gelet op de bijlage met het jaarverslag van vzw Efrem, waaruit blijkt dat er met 45 OCMW’s 

samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Ook blijkt dat het aantal begeleidingen in 2013 sterk gestegen 

is. Dit is zeker het geval in Ingelmunster, waar er een stijging is van 4 begeleidingen in 2012 naar 13 

begeleidingen in 2013 (blz 24); 
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NEEMT KENNIS:  

Art. 1. Van het jaarverslag van Efrem vzw van 2013. 

 

ALGEMEEN 

PUNT 5. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING BETREFFENDE 

DE HERVERDELING VAN 1 PERCEEL, VLASBLOEMSTRAAT 46 TG., IN 2 KAVELS 

BOUWGROND DOOR DE HEER WILLY DECLERCQ 

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 aanvraag 

verkavelingsvergunning betreffende herverdeling van 1 perceel, Vlasbloemstraat 46 tg. in 2 kavels 

bouwgrond door de heer Willy Declercq; 

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

Ingelmunster, Vlasbloemstraat 6; 

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 aanvraag verkavelingsvergunning betreffende herverdeling van 

1 perceel, Vlasbloemstraat 46 tg. in 2 kavels bouwgrond door de heer Willy Declercq. 

 

VOEDSELBEDELING 

PUNT 6. SINTERKLAASACTIE 2014 

De Raad, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de maandelijkse voedselbedelingen waar een betrekkelijk groot aantal gezinnen op 

afkomen; 

Overwegende dat er niets specifieks gedaan wordt ter gelegenheid van Sinterklaas en dat juist voor 

de kinderen uit deze gezinnen op dat ogenblik het gemis het meest aangevoeld wordt; 

Gelet op de samenstelling van de pakketten mag de kostprijs van een pakket geraamd worden op 

14,57 euro; 

Overwegende dat er 55 pakketten zullen dienen gemaakt te worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Aan de gezinnen die maandelijks uitgenodigd worden tot de voedselbedeling een pakket ter 

beschikking te stellen voor de kinderen in hun gezin. 

Art. 2.  Bij Delhaize AD en Dries Pannenkoeken snoep, zuivelproducten, fruit en pannenkoeken aan te 

kopen om 55 pakketten te kunnen samenstellen voor een totale prijs van ongeveer 801,35 euro. 

 

PATRIMONIUM 

PUNT 7. HUUROVEREENKOMST MEULEBEKESTRAAT 60 MET DE BORGGRAVE TESSA: 

BEËINDIGING PER 30 SEPTEMBER 2014 

De Raad, 

Gelet op verhuring van de woning in de Meulebekestraat 60 te 8770 Ingelmunster aan De 

Borggraeve Tessa, eigendom van het OCMW; 

Overwegende de wenselijkheid om de woning in de Meulebekestraat 60 te 8770 Ingelmunster voor 

de verhuring over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de verhuring van deze woning via het Sociaal Verhuurkantoor in aanmerking 

komt voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief; 
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Gelet op het voorstel van huurovereenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de voorgestelde huurprijzen in de lijn liggen van de huidige verhuring, en dat de 

overdracht van de woningen derhalve geen financiële gevolgen zal hebben voor de huidige huurders; 

Gelet op het akkoord van het SVK Regio Izegem om de huidige huurders een huurcontract aan te 

bieden, zodat ze in de betreffende woning kunnen blijven wonen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De overeenkomst voor de huidige verhuring tussen OCMW Ingelmunster en De Borggraeve Tessa 

voor de woning in de Meulebekestraat 60, minnelijk beëindigen per 30/09/2014. 

 

PUNT 8. HUUROVEREENKOMST MEULEBEKESTRAAT 60: HUUROVEREENKOMST MET 

SOCIAAL VERHUURKANTOOR (SVK) PER 1 OKTOBER 2014 

De Raad, 

Gelet op verhuring van de woning in de Meulebekestraat 60 te 8770 Ingelmunster, eigendom van 

het OCMW; 

Overwegende dat deze woningen nu reeds sociaal verhuurd worden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de het Sociaal Verhuurkantoor 

Regio Izegem en Wonen & Werken; 

Overwegende de wenselijkheid om de woning in de Meulebekestraat 60 te 8770 Ingelmunster voor 

de verhuring over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de verhuring van deze woningen via het Sociaal Verhuurkantoor in aanmerking 

komt voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief; 

Gelet op het voorstel van huurovereenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1/10/2014 wordt er tussen het OCMW Ingelmunster en het Sociaal Verhuurkantoor 

Regio Izegem een hoofdhuurovereenkomst afgesloten voor de woning in de Meulebekestraat 60 te 

8770 Ingelmunster voor sociale verhuring via het Sociaal Verhuurkantoor. 

 

PUNT 9. HUUROVEREENKOMST LAMMEKENSKNOKSTRAAT 62 MET MANNECHEZ 

DOMINIQUE: BEËINDIGING PER 30 SEPTEMBER 2014 

De Raad, 

Gelet op verhuring van de woning in de Lammekensknokstraat 62 te 8770 Ingelmunster aan 

Mannechez Dominique, eigendom van het OCMW; 

Overwegende de wenselijkheid om de woning in de Lammekensknokstraat 62 te 8770 

Ingelmunster voor de verhuring over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de verhuring van deze woningen via het Sociaal Verhuurkantoor in aanmerking 

komt voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief; 

Gelet op het voorstel van huurovereenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de voorgestelde huurprijzen in de lijn liggen van de huidige verhuring, en dat de 

overdracht van de woningen derhalve geen financiële gevolgen zal hebben voor de huidige huurder; 

Gelet op het akkoord van het SVK Regio Izegem om de huidige huurders een huurcontract aan te 

bieden, zodat ze in de betreffende woning kunnen blijven wonen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De overeenkomst voor de huidige verhuring tussen OCMW Ingelmunster en Mannechez 

Dominique voor de woning in de Lammekensknokstraat 62, minnelijk te beëindigen per 

30/09/2014. 

 

PUNT 10. HUUROVEREENKOMST LAMMEKENSKNOKSTRAAT 62: HUUROVEREENKOMST 

MET SOCIAAL VERHUURKANTOOR (SVK) PER 1 OKTOBER 2014 

De Raad, 
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Gelet op verhuring van de woning in de Lammekensknokstraat 62 te 8770 Ingelmunster, eigendom 

van het OCMW; 

Overwegende dat deze woningen nu reeds sociaal verhuurd worden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de het Sociaal Verhuurkantoor 

Regio Izegem en Wonen & Werken; 

Overwegende de wenselijkheid om de woning in de Lammekensknokstraat 62 te 8770 

Ingelmunster voor de verhuring over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de verhuring van deze woningen via het Sociaal Verhuurkantoor in aanmerking 

komt voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief; 

Gelet op het voorstel van huurovereenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1/10/2014 wordt er tussen het OCMW Ingelmunster en het Sociaal Verhuurkantoor 

Regio Izegem een hoofdhuurovereenkomst afgesloten voor de woning in de Lammekensknokstraat 

62 te 8770 Ingelmunster voor sociale verhuring via het Sociaal Verhuurkantoor. 

 

PUNT 11. HUUROVEREENKOMST LAMMEKENSKNOKSTRAAT 64 MET VANDERBEKEN CINDY: 

BEËINDIGING PER 30 SEPTEMBER 2014 

De Raad, 

Gelet op verhuring van de woning in de Lammekensknokstraat 64 te 8770 Ingelmunster aan 

Vanderbeken Cindy, eigendom van het OCMW; 

Overwegende de wenselijkheid om de woning in de Lammekensknokstraat 64 te 8770 

Ingelmunster voor de verhuring over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de verhuring van deze woningen via het Sociaal Verhuurkantoor in aanmerking 

komt voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief; 

Gelet op het voorstel van huurovereenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de voorgestelde huurprijzen in de lijn liggen van de huidige verhuring, en dat de 

overdracht van de woningen derhalve geen financiële gevolgen zal hebben voor de huidige huurder; 

Gelet op het akkoord van het SVK Regio Izegem om de huidige huurders een huurcontract aan te 

bieden, zodat ze in de betreffende woning kunnen blijven wonen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De overeenkomst voor de huidige verhuring tussen OCMW Ingelmunster en Vanderbeken Cindy 

voor de woning in de Lammekensknokstraat 64, minnelijk te beëindigen per 30/09/2014. 

 

PUNT 12. HUUROVEREENKOMST LAMMEKENSKNOKSTRAAT 64: HUUROVEREENKOMST 

MET SOCIAAL VERHUURKANTOOR (SVK) PER 1 OKTOBER 2014 

De Raad, 

Gelet op verhuring van de woning in de Lammekensknokstraat 64 te 8770 Ingelmunster, eigendom 

van het OCMW; 

Overwegende dat deze woningen nu reeds sociaal verhuurd worden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en het Sociaal Verhuurkantoor Regio 

Izegem en Wonen & Werken; 

Overwegende de wenselijkheid om de woning in de Lammekensknokstraat 64 te 8770 

Ingelmunster voor de verhuring over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor; 

Overwegende dat de verhuring van deze woningen via het Sociaal Verhuurkantoor in aanmerking 

komt voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief; 

Gelet op het voorstel van huurovereenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1/10/2014 wordt er tussen het OCMW Ingelmunster en het Sociaal Verhuurkantoor 

Regio Izegem een hoofdhuurovereenkomst afgesloten voor de woning in de Lammekensknokstraat 

64 te 8770 Ingelmunster voor sociale verhuring via het Sociaal Verhuurkantoor. 
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BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


