
ZITTING VAN 28 OKTOBER 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 5); Ann De Frene, 

Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden; 

Joost Vandeweghe, secretaris. 

Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede, raadslid. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 1. AANPASSING EN MODERNISERING NOODOPROEPSYSTEEM 

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 het noodoproepsysteem aan te passen en te moderniseren, 

zodat de zwaktes door het werken met 2 aparte systemen kunnen weggewerkt worden; 

Overwegende dat voor de noodoproepen samengewerkt wordt met het Maria rustoord w.z.c. en het 

O.C.M.W. bijgevolg aangewezen is om aan te koppelen aan het systeem van deze instelling, dat geplaatst 

werd door Televic Healcare nv; 

Overwegende dat de bekabeling kan uitgevoerd worden in eigen beheer door het personeel van de 

technische dienst van het O.C.M.W.; 

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 van Cheyns nv van 28 augustus 2014 voor de levering van de kabels ten 

bedrage van 807,46 euro BTW inclusief; 

Gelet op de prijsopgave van Televic Healtcare nv voor de levering van het materiaal en de 

plaatsing en de indienststelling ten bedrage van 32.493,49 euro BTW inclusief, waarbij 15 % korting op het 

materiaal onderhandeld werd; 

Overwegende dat nog 2 smartphones dienen aangekocht te worden voorzien van het androïd 

besturingsysteem voor de vrijwilligers in het gebouw, die tussenkomen bij de noodoproepen en voor de 

dagelijks verantwoordelijke van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ om toegang te kunnen krijgen tot het 

systeem; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het aanpassen en de modernisering van het noodoproepsysteem van het serviceflatgebouw ‘De 

Ermitage’ te gunnen aan Televic Healtcare nv voor de prijs van 32.493,49 euro inclusief BTW. 

Art. 2. De levering van de kabels te gunnen aan Cheyns nv voor de prijs van 807,46 euro inclusief BTW. 

De plaatsing van de kabels zal gebeuren in eigen beheer door de technische dienst van het 

O.C.M.W. 

Art. 3. In samenspraak met Televic Healtcare nv zullen nadien 2 smartphones aangekocht worden, 

uitgerust met het androïd besturingssysteem. 

Art. 4. De aanpassing en modernisering van het noodoproepsysteem van het serviceflatgebouw ‘De 

Ermitage’ zal gefinancierd worden met de vroeger opgebouwd reserve. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 2. KENNISGEVING UITNODIGING 65-JARIGEN VOOR DE GRIEPVACCINATIE-

CAMPAGNE 2014 

De Raad, 
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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 het griepseizoen elk jaar loopt van november tot maart. De griep houdt voor 

mensen ouder dan 65 jaar een extra verhoogd risico in. Daarom is het verstandig om zich vanaf 65 jaar te 

beschermen vanaf het begin van het griepseizoen door vaccinatie.  

Gelet op het feit dat het Logo alle gemeenten vraagt om in te stappen in een project, waarbij alle 

65-jarigen (of idealiter alle inwoners van 65 tot 69 jaar), aangeschreven worden. Ze leveren daarvoor ook 

een uitnodigingsbrief aan, die kan gepersonaliseerd worden. Dit project loopt reeds 4 jaar. 

Overwegende dat het Logo naast het aanschrijven van de 65-plussers opnieuw gratis folders ter 

beschikking stelt om uit te delen en/of toe te voegen  aan de brieven en gratis affiches om uit te hangen op 

publieke plaatsen. 

Overwegende dat er daarnaast ook een artikel ter beschikking is om te publiceren in het lokaal 

infoblad van de gemeente; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de deelname aan het project griepvaccinatie van het Logo door alle 65-jarigen aan te schrijven, 

de folders en affiches in publieke plaatsen ter beschikking te stellen en info in ’t Ingeling van 

september-oktober te laten verschijnen.  

 

PUNT 3. KENNISGEVING DEELNAME BAKKERSACTIE ‘FIT IN JE HOOFD’ 

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 het niet zo goed gesteld is met de geestelijke gezondheid van alle Vlamingen en 

dat West-Vlaanderen dan ook nog eens het slechtste rapport krijgt van alle Vlaamse gemeenten.  

Gelet op het feit dat de ‘Fit in je hoofd’-campagne van het Logo hier een antwoord tracht op te 

bieden. Het bestaat uit 10 tips en reikt de mensen handvatten aan om hun eigen welbevinden te versterken. 

De 10 tips kan iedereen toepassen om zichzelf sterker te maken en zich goed in hun vel te laten voelen. 

Gelet op het feit dat het Logo alle gemeenten vraagt om in te stappen in hun ‘Fit in je hoofd’-

campagne wat inhoudt dat alle bakkers van de gemeente de kans kregen om deel te nemen aan de 

bakkersactie waarmee men probeert zoveel mogelijk inwoners te bereiken. 

Overwegende dat de broodzakken verdeeld worden in de ‘Week van de geestelijke gezondheid’ 

van 6 t.e.m. 12 oktober en dat de 10 tips en de activiteiten in onze regio omtrent het thema op de 

broodzakken terug te vinden zijn. 

Overwegende dat het Logo naast het ter beschikking stellen van de broodzakken opnieuw gratis 

folders ter beschikking stelt om uit te delen en gratis affiches om uit te hangen op publieke plaatsen. 

Gelet op het feit dat deze actie kadert binnen het charter van ‘gezonde gemeente’ dat de gemeente 

Ingelmunster ondertekende. 

Gelet op het feit dat de kosten voor de broodzakken opgenomen worden binnen het 

woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’. 

Overwegende dat er daarnaast ook een persbericht gepubliceerd werd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de deelname aan de ‘Fit in je hoofd’-campagne van het Logo, waarbij de folders en affiches in 

publieke plaatsen ter beschikking gesteld werden en een perstekst omtrent deze actie gepubliceerd 

werd. 

 

FINANCIËN 

PUNT 4. BUDGETWIJZIGING 2014-1 OCMW INGELMUNSTER: VASTSTELLING 

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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

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

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van de budgetwijziging 

2014-1 (verklarende nota en financiële nota) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2014-1 van het 

managementteam van 14 oktober 2014 (bijlage 2); 

Overwegende dat er geen advies vereist was van het CBS; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en drie onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de budgetwijziging 2014-1 (verklarende nota en 

financiële nota) vast. 

Art. 2. Deze Raadsbeslissing zal met bijlagen aan de Gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd 

aangezien de budgetwijziging binnen het bestaande Meerjarenplan 2014-2019 past. De voorzitter 

van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad de budgetwijziging 2014-1 

toe te lichten. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


