
ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 16); Ann De Frene, 

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

Landuyt, raadsleden; Joost Vandeweghe, secretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 1. DEELNAME GROEPSAANKOOP GROENE STROOM 

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 dit jaar terug een nieuwe groepsaankoop gestart is vanuit de provincie, waar 

dit jaar terug aan meegewerkt wordt door de gemeente en door  het OCMW in het kader van het 

woonzorgproject; 

Overwegende dat geïnteresseerden rechtstreeks kunnen inschrijven van 1/12/2014 tot 9/2/2015, 

maar ook langs kunnen komen voor informatie bij de milieubeambte van de gemeente tijdens de 

openingsuren en bij het Sociaal Huis op woensdagnamiddag tussen 13u45 en 16u30;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de deelname aan de bekendmaking en de begeleiding in het kader van de 

groepsaankoop groene stroom vanaf 01/12/2014. 

 

PUNT 2. DEELNAME CAMPAGNE ‘DURF VERGELIJKEN’: GAS EN ELEKTRICITEIT 

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 elektriciteits- of gasfactuur meer dan ooit zwaar doorweegt in het 

gezinsbudget. Een groot aantal consumenten heeft al gekozen voor een geschikter aanbod, hetzij bij dezelfde 

leverancier, hetzij bij een andere; 

Overwegende dat het niet altijd gemakkelijk is tot om een optimale keuze van electriciteits- of 

gasleverancier te komen, organiseert de FOD Economie van 17 tot 28 november 2014 een nieuwe campagne 

“Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!” in de geïnteresseerde gemeenten; 

Gelet op het feit dat iedereen in Ingelmunster op 17 november terecht kan in het Sociaal Huis 

tussen 14u en 19u bij een federaal ambtenaar. Tijdens een gesprek zullen medewerkers tonen hoe de 

bestaande tools op het internet kunnen gebruikt worden, zodat de aanbiedingen van de diverse gas- en 

elektriciteitsleveranciers vergeleken kunnen worden. Er wordt vanuit de sociale dienst ondersteuning en 

opvolging geboden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de deelname aan de campagne ‘Durf vergelijken : gas en electriciteit “ in het 

Sociaal Huis op 17 november 2014. 
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PUNT 3. GOEDKEURING STEUNBAREMA’S IN HET KADER VAN DE POETSDIENST 

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 per uur in het kader van de poetsdienst vanaf 1 januari 2015 7,50 euro 

wordt; 

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

poetsdienst vanaf 01 januari 2015; 

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

maand en dat volgende categorieën worden voorzien: 

 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 

2 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 

1,5 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 

1 euro 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Volgende steunbarema’s in het kader van de poetsdienst goed te keuren vanaf 01 januari 2015: 

 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 

2 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 

1,5 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 

1 euro 

 

PUNT 4. KENNISGEVING ALGEMENE VERGADERING VAN DE REGIONALE DIENST 

SCHULDBEMIDDELING 

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 voor collectieve schuldbemiddeling en ondersteuning inzake juridische 

vragen mbt schuldbemiddeling met 8 OCMW’s wordt samengewerkt in de Regionale Dienst 

Schuldbemiddeling; 

Overwegende dat op 23 oktober 2014 de algemene vergadering plaats vond; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de algemene vergadering van de Regionale Dienst Schuldbemiddeling 
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FINANCIËN 

PUNT 5. BUDGETWIJZIGING 2014-2 OCMW INGELMUNSTER: 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 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 

2014-2 (verklarende nota en financiële nota) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2014-2 van het 

managementteam van 12 november 2014; 

Overwegende dat er geen advies vereist was van het CBS; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de budgetwijziging 2014-2 (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 2014-2 

toe te lichten. 

 

AANKOOPDIENST 

PUNT 6. OVERNAME WAGEN OCMW-SECRETARIS IN HET KADER VAN HET AFLOPEN VAN 

DE LEASINGSOVEREENKOMST: 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 dat op de wagen van de OCMW-secretaris een leasingscontract zat. Het 

leasingscontract liep van 21/12/2009 tot en met 21/12/2014. 

Overwegende dat bij het aflopen van het leasingscontract de wagen over gekocht kan worden; 

Overwegende dat de overnameprijs voor de wagen van de OCMW-secretaris 10.420 euro exclusief 

BTW (inclusief 4 winterbanden) bedraagt; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de overname van de wagen van de OCMW-secretaris 

goed voor een bedrag van 10.420 euro exclusief BTW. 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 7. AANVRAAG OM VERLENGING VAN DE ERKENNING VAN HET SERVICEFLAT-

GEBOUW ‘DE ERMITAGE’ TOT 30 SEPTEMBER 2022 

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 besluit van 9 maart 2013 van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap 

zorg en gezondheid, houdende erkenning van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ van 1 oktober 2012 tot 30 

september 2015; 
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Overwegende dat de erkenning voor kortere termijn gegeven werd ingevolge het brandweerattest 

met opmerkingen, waardoor het gebouw niet voldeed aan de toen geldende bepalingen betreffende de 

veiligheidsmaatregelen, die toepasselijk zijn voor dergelijke gebouwen; 

Gelet op de verklaring over de brandveiligheid in een serviceflatgebouw en op het advies 

brandvoorkoming van 13 oktober 2014, waaruit blijkt dat het serviceflatgebouw voldoet aan de geldende 

bepalingen betreffende de veiligheidsmaatregelen, die toepasselijk zijn voor dergelijke gebouwen; 

De Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid te verzoeken de 

erkenning te verlengen tot de gebruikelijke termijn, namelijk tot 30 september 2022; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De heer Vlaams Minister beleefd te verzoeken de erkenning van het serviceflatgebouw ‘De 

Ermitage’ te verlengen tot 30 september 2022. 

 

OPLEIDINGSFONDS 

PUNT 8. GOEDKEURING OVEREENKOMST MET HET P.W.A. EN DE C.V.B.A. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG INGELMUNSTER BETREFFENDE HET 

OPLEIDINGSFONDS INGELMUNSTER 

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 R.M.W. van 30 juni 2014 en op de beslissing van de Algemene 

vergadering van het P.W.A., houdende de oprichting van een opleidingsfonds voor langdurige werklozen en 

gelijkgestelde doelgroepen; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst met P.W.A. en c.v.b.a. Buitenschoolse Kinderopvang 

Ingelmunster (B.K.I.); 

Overwegende dat deze overeenkomst noodzakelijk is om de werking van het opleidingsfonds uit de 

startblokken te krijgen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De overeenkomst met P.W.A. en B.K.I. goed te keuren. 

Art. 2. De nodige fondsen te voorzien tot spijzing van dit fonds. 

Art. 3. In de volgende zitting de vertegenwoordigers voor het O.C.M.W. aan te duiden. 

 

De voorzitter vraagt volgende item bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Dit wordt eenparig 

goedgekeurd. 

PUNT 8BIS. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE 

ACTIVERINGSBEGELEIDING EN OPLEIDING NAAR WERK VAN GERECHTIGDEN OP 

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE OF FINANCIËLE HULP 

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, om het groeiend aantal leefloners en gerechtigden op financiële hulp te 

activeren, het belangrijk wordt om de betrokken cliënten nog meer op te leiden en te begeleiden; 

Overwegende dat bij de collega-besturen van de regio werd geïnformeerd naar de interesse en 

bereidheid om gezamenlijk rond dit thema te werken. In totaal vijf besturen willen daarin samenwerken, en 

hebben daartoe een stuurgroep opgericht; 

Overwegende dat in de laatste bijeenkomst van deze stuurgroep ‘vorming voor art.60’ de 

deelnemende besturen het eens waren over de inhoud van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst die 

de onderlinge afspraken tussen de besturen vastlegt; 

Overwegende dat dit ontwerp binnen de vijf besturen ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

Raad voor Maat- schappelijk welzijn; 
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Overwegende dat de nodige afspraken ondertussen werden gemaakt met vormingspartner ‘ VZW 

Tot uw dienst’ voor het geven van de vormingsmodules in 2015. Elk deelnemend bestuur heeft een 

toeleidingsgarantie voor het sturen van kandidaten naar de vorming; 

Overwegende dat er voor het aanbieden van activeringsbegeleiding ook een overheidssubsidie (250 

€ voor 100 bewezen uren begeleiding) bestaat. Om daar aanspraak te kunnen op maken  zullen de 

afzonderlijke besturen los van de samenwerkingsovereenkomst individuele partnerschapsovereenkomsten 

afsluiten  met de nodige partners (VDAB, VZW Tot Uw Dienst,…); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst betreffende activeringsbegeleiding en opleiding naar werk van 

gerechtigden op maatschappelijke integratie of financiële hulp, af te sluiten door de OCMW’s van 

Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Tielt en Wielsbeke goed te keuren. 

 

Samenwerkingsovereenkomst betreffende activeringsbegeleiding en opleiding naar werk van 

gerechtigden op maatschappelijke integratie of financiële hulp. 

Tussen  

OCMW Ingelmunster met zetel te Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster vertegenwoordigd door 

Vandecasteele Katrien, voorzitter en Vandeweghe Joost, secretaris;  

OCMW Izegem met zetel te Kokelarestraat 2, 8870 Izegem, vertegenwoordigd door Vanlerberghe Marc, 

voorzitter en Desimpel Bart, secretaris;  

OCMW Ledegem met zetel te Rollegemstraat 130, 8880 Ledegem vertegenwoordigd door Wylin Geert, 

voorzitter en Dessein Nathalie Secretaris;   

OCMW Tielt met zetel te Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt, vertegenwoordigd door Mehuys Guido, 

voorzitter en Ollevier Isabelle, secretaris;  

OCMW Wielsbeke met zetel te Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke, vertegenwoordigd door De Vos 

Filiep, voorzitter en Moens Petra, secretaris. 

Wordt het volgende overeengekomen:  

VOORWERP  

Deze overeenkomst bepaalt de engagementen tussen de deelnemende OCMW besturen inzake 

activeringsbegeleiding naar een werk van gerechtigden op maatschappelijke integratie of een financiële 

hulp.  

1. Afstemmen van individuele activeringsbegeleiding 

De deelnemende OCMW’ s engageren zich om het begeleidingsaanbod van gerechtigden naar werk op 

elkaar af te stemmen inzake methodologie.  

De OCMW’ s hanteren minimaal eenzelfde interpretatie en opmaak van de socio-professionele balans van 

de gerechtigden. De deelnemende OCMW’ s bieden hoogstaande begeleidingstrajecten. Er worden 

afspraken gemaakt inzake het aanbod van screening, intake, begeleiding en nazorg  dat minimaal door 

ieder OCMW wordt aangeboden. Hiertoe wordt regelmatig werk-welzijnsoverleg georganiseerd, met 

vertegenwoordiging (veldwerkers) van alle OCMW’ s.  

Op dit overleg kunnen VDAB of zorgpartners uitgenodigd worden, met oog op maximale afstemming van 

het lokale VDAB aanbod of zorgaanbod op de begeleiding die door de betrokken OCMW’ s wordt 

aangeboden.  

Ieder OCMW bestuur mandateert een medewerker die maximaal participeert aan het overleg en 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van de afspraken. Er wordt een beurtrol gehanteerd tussen de 

gemandateerden voor de verslaggeving en verdere inhoudelijke uitwerking van de afspraken op dit overleg.   
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De OCMW’ s engageren zich om minimaal de resultaten van de begeleiding te registreren in de 

internettoepassingen van VDAB (mijn loopbaan) en werken mee aan een warme overdracht van cliënten 

naar verdere VDAB begeleiding.  

2. Organisatie van collectieve begeleiding en/of opleidingsinitiatieven.  

De deelnemende OCMW’ s werken jaarlijks een gezamenlijk vormingsaanbod uit, op maat van OCMW 

cliënten in een lopend activeringstraject.  

De OCMW’ s geven gezamenlijk opdracht aan vormingsorganisatie(s) voor de uitwerking van een regionaal 

vormingsaanbod. Er kan ook geopteerd worden om het opleidingsaanbod door een betrokken OCMW zelf 

uit te werken (in-house) of een lokaal projectaanbod met VDAB te ontwikkelen (lokale 

competentiemodules).   

De bepaling van het opleidingsaanbod en de keuze van de vormingsorganisatie(s) gebeurt in overleg met 

veldwerkers uit alle deelnemende OCMW’ s. Dit wordt jaarlijks geagendeerd op het werk-welzijnsoverleg 

(zie punt 1).  

Elk OCMW biedt een toeleidingsgarantie (en financieringsgarantie per deelnemer) naar het door het 

overleg bepaalde vormingsaanbod, per vormingsmodule dat gezamenlijk georganiseerd wordt. 

De toeleidingsgarantie wordt bepaald op basis van het aantal inwoners, met een minimum 1 deelnemer per 

OCMW, per vormingsmodule vanaf 9 000 inwoners en minimum 2 deelnemers per OCMW, per 

vormingsmodule vanaf 20 000 inwoners (referentie 1 juni 2014). Overige beschikbare plaatsen kunnen in 

onderling overleg verdeeld worden onder de geïnteresseerde OCMW’ s.  

OCMW’ s kunnen in onderling overleg van de toeleidingsgarantie afwijken.  

OCMW of cluster Aantal inwoners  Toeleidingsgarantie 

OCMW Ingelmunster  10 789 1 

OCMW Izegem  27 461 2 

OCMW Ledegem  9 527 1 

OCMW Tielt  20 054 2 

OCMW Wielsbeke  9 390 1 

 

Bij voldoende inschrijvingen kan er geopteerd worden om extra modules te organiseren voor de 

ingeschreven kandidaten. De toeleidingsgarantie geldt niet voor de organisatie van extra modules. Deze 

zijn enkel mogelijk bij voldoende ingeschreven kandidaten en bijkomende financieringsgarantie van de 

geïnteresseerde OCMW’ s.  

3. Algemene modaliteiten  

Deze samenwerking kan benut worden in het kader van het Koninklijk Besluit van 23 september 2004 tot 

vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële 

maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming. Ieder OCMW sluit hiervoor afzonderlijk 

een partnerschapsovereenkomst met VDAB of de gekozen vormingsorganisatie, conform de vereisten van 

het besluit.  

DUUR 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. De 

overeenkomst is door elke partij opzegbaar met inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden. Elke 

partij kan met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de 

contractvoorwaarden niet nageleefd worden. 
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FINANCIERING 

Ieder OCMW betaalt de reële bijdrage per cliënt, per vormingssessie, voor de deelnemende gerechtigheden 

die bij het eigen OCMW in begeleiding zijn.  De bijdrage is afhankelijk van de offertes  van de 

vormingsinstellingen of verrekening van loonkosten en werkingsmiddelen van een organiserende partner. 

Er wordt een richtprijs gehanteerd van 50 euro per sessie (halve dag), per deelnemer. De voorkeur gaat 

naar korte opleidingsmodules (2 à 3 sessies).  

WIJZIGINGEN 

De bepalingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend bij een door vertegenwoordigingsbevoegde 

personen van beide partijen ondertekend geschrift, worden  aangepast, gewijzigd, aangevuld of ingeperkt. 

In dat geschrift moet uitdrukkelijk worden aangeduid welke bepaling van deze overeenkomst wordt 

aangepast, gewijzigd, aangevuld of ingeperkt. De aanpassingen, wijzigingen, aanvullingen of inperkingen 

treden slechts in werking vanaf de datum van ondertekening ervan, tenzij wanneer anders uitdrukkelijk en 

schriftelijk wordt overeengekomen. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. 

BEVOEGDE RECHTBANK 

Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd om 

kennis te nemen van alle mogelijke betwistingen met betrekking tot, naar aanleiding van of in verband met 

deze overeenkomst. 

Goedgekeurd op de OCMW-raad van OCMW Ingelmunster op … / … / … 

Vandeweghe Joost        Vandecasteele Katrien 

Secretaris        Voorzitter  

Goedgekeurd op de OCMW-raad van OCMW Izegem op … / … / … 

Desimpel Bart         Vanlerberghe Marc 

Secretaris         Voorzitter 

Goedgekeurd op de OCMW-raad van OCMW Ledegem op … / … / … 

Dessein Nathalie       Wylin Geert 

Secretaris        Voorzitter  

Goedgekeurd op de OCMW-raad van Tielt op … / … / … 

Ollevier Isabelle         Mehuys Guido 

Secretaris         Voorzitter   

Goedgekeurd op de OCMW-raad van  Wielsbeke op … / … / …   

Moens Petra         De Vos Filiep 

Secretaris         Voorzitter 
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BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


