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OPENBARE ZITTING 

 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ 

PUNT 1. INDEXAANPASSING VERBLIJFSKOSTEN IN HET SERVICEFLATGEBOUW ‘DE 

ERMITAGE’ PER 1 JANUARI 2015: GOEDKEURING 

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 de beslissing van 25 maart 2014 houdende vaststelling van de dagprijs van het 

serviceflatgebouw 'De Ermitage' met ingang van 1 april 2014; 

Gelet op het toegepaste indexcijfer; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1 januari 2015 worden volgende dagprijzen, toegepast in het serviceflatgebouw 'De 

Ermitage', per 1 april 2014, gehandhaafd voor het boekjaar 2015. 

 

PUNT 2. INDEXAANPASSING VERHUURPRIJS VAN DE GARAGES BIJ HET 

SERVICEFLATGEBOUW ‘DE ERMITAGE’ PER 1 JANUARI 2015: GOEDKEURING 

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 de wet van 29.12.83 betreffende de huur van onroerende goederen; 

Gelet op de wet van 22.12.89 op de bescherming van de eengezinswoning; 

Gelet op de wet van 28.12.90 betreffende verscheidene fiscale en niet-fiscale bepalingen; 

Overwegende dat de indexclausule ingebouwd is en de huur aangepast wordt per 1 januari; 

Gelet op de berekening met toepassing van de indexen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Dezelfde verhuurprijs van de garages bij het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ van het boekjaar 

2014 toe te passen voor het boekjaar 2015. 

 

SOCIALE DIENST 

PUNT 3. KENNISGEVING VERLENGING WERKERVARINGSPROJECT EN GOEDKEURING 

VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET LEERWERKBEDRIJF WEST 5 

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 het OCMW van Ingelmunster in 2009 werd erkend tot 31 december 2012 als 

werkervaringsproject (WEP+ project) in het kader van het nieuw decreet Werkervaring;  

Overwegende dat dit project is goedgekeurd om in kader van werkervaring (WEP+) twee voltijds 

equivalenten tewerk te stellen in de technische dienst; 
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Overwegende dat we voor de extra begeleiding van deze WEP+’ers verplicht samenwerken met het 

leerwerkbedrijf  vzw Tot uw dienst, dat een inschakelingsmodule aanbiedt die gericht is op de versterking 

van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op de uitstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt; 

Overwegende dat we ondertussen vanuit Vlaanderen een verlenging kregen van ons project, eerst 

tot 31 december 2013, dan tot 31 december 2014, nu tot 30 september 2015; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de verlenging van het werkervaringsproject WEP+ tot 30 september 2015 en 

goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het leerwerkbedrijf West 5 

tot 30 september 2015. 

 

PUNT 4. KENNISGEVING SUBSIDIES VAN DE PROVINCIE VOOR HET 3
DE

 JAAR 

WOONZORGPROJECT 

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 via de provincie kon een subsidie aangevraagd worden van max 200.000 

euro over 5 jaar voor het indienen van een woonzorgproject.  

Overwegende dat voor Ingelmunster het project ‘Thuis in Welzijn’ werd goedgekeurd. Per jaar 

wordt de subsidie doorgestuurd na het bezorgen van de nodige documenten; 

Overwegende dat tegen 31 januari 2014 het voortgangsrapport over het tweede projectjaar werd 

ingediend bij de Provincie. Op 27/11/2014 besliste de deputatie om een subsidie van 30.000 euro voor het 

3de projectjaar (01/11/2013-31/10/2014) te voorzien en in uitbetaling te zetten na goedkeuring van het 

voorgangsrapport van het tweede jaar; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de voorziene subsidie van 30.000 euro voor het 3de projectjaar van het woonzorgproject 

‘Thuis in welzijn’ van Ingelmunster. 

 

PUNT 5. KENNISGEVING VERLENGING VERHOOGDE STAATSTOELAGE ART. 60, § 7 

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 een verhoogde staatstoelage toegekend wordt voor begunstigden van 

maatschappelijke integratie of financiële hulp wanneer zij conform art. 60, § 7, van de OCMW-wet 

tewerkgesteld worden bij initiatieven in de sociale economie;  

Overwegende dat het Vlaamse Gewest vanaf 01.07.2014 terzake bevoegd is;  

Overwegende dat om de continuïteit van het activeringsbeleid bij de OCMW's te waarborgen, de 

maatregelen vermeld in de omzendbrief van 15.03.2013 betreffende art. 60, § 7, verhoogde staatstoelage 

2013, worden verlengd. Het budget dat voor 2014 werd toegekend voor alle OCMW's, blijft ongewijzigd in 

2015. Ook de voorwaarden blijven van toepassing; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verlenging van de verhoogde staatstoelage art. 60, § 7. 

 

PUNT 6. KENNISGEVING OVERNAME DIENSTVERLENING DESOM VZW DOOR AGENTSCHAP 

INTEGRATIE & INBURGERING 

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; 

Gelet op het feit dat er in het verleden een overeenkomst werd gesloten met de SOMvzw in het 

kader van de dienstverlening sociaal tolken en vertalen; 

Overwegende dat deze dienstverlening vanaf 1 januari 2015 opgaat in het Agentschap Integratie en 

Inburgering, opgericht in uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 op het Vlaams Integratiebeleid; 

Overwegende dat de principes en afspraken die met deSOM vzw werden afgesloten, voorlopig 

gerespecteerd zullen worden in afwachting van een nieuwe overeenkomst; 

Overwegende dat de kostprijs voor sociaal tolken en sociaal vertalen minstens in de eerste helft van 

2015 aan dezelfde tarief blijft nl. 24 euro per uur tolken en 1 euro per regel vertalen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de overname van de dienstverlening van deSOM vzw door het Agentschap Integratie & 

Inburgering vanaf 1 januari 2015. 

 

PUNT 7. KENNISGEVING AANBOD WINTEROPVANG DAKLOZEN 

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 gouverneur Decaluwé eind november per brief mee deelde dat de minister van 

Defensie beslist heeft om in de periode van 1 december 2014 tot 31 maart 2015 opnieuw een 

opvangcapaciteit voor daklozen te organiseren in de 1Wing/basis Koksijde; 

Overwegende dat één van de voorwaarden is dat de aanvrager moet instaan voor een permanente 

en gekwalificeerde begeleiding. Aangezien het niet mogelijk is om dit te organiseren, kunnen we niet ingaan 

op dit aanbod; 

Overwegende dat het OCMW voorziet in eigen opvang in de Passage, Weststraat 23 te 

Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het aanbod winteropvang daklozen. 

 

PUNT 8. AANPASSING ZAKGELD BEWONERS WOONZORGCENTRUM 

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 ouderen die over voldoende middelen beschikken, hun opname in een 

woonzorgcentrum in principe zelf betalen; 

Overwegend dat wanneer er onvoldoende inkomsten zijn om de totale kosten te betalen, kan 

gevraagd worden aan het OCMW om het tekort bijpassen. Waar mogelijk wordt de opleg bij de 

onderhoudsplichtigen teruggevorderd; 

Overwegende dat alle inkomsten worden gebruikt ter betaling van het verblijf; 

Overwegende dat de ouderen wel een maandelijks zakgeld behouden, waarover de betrokkene vrij 

mag beschikken;   

Overwegende dat dit bedrag niet onder het wettelijk bepaald minimum mag vallen en nu 1097,10 

euro/jaar of  91,43 euro/maand bedraagt;  

Overwegende dat nu voor iedere oudere een zakgeld van 75 euro wordt voorzien, maar dat mogen 

de ouderen wel hun vakantiegeld houden. Het is wel zo dat niet iedereen vakantiegeld ontvangt en dat we 

daar opmerking hebben over gekregen vanuit een woonzorgcentrum; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De aanpassing van het bedrag van het zakgeld voor bewoners woonzorgcentrum naar het wettelijk 

bedrag, goed te keuren vanaf 1 januari 2015. 

 

PUNT 9. AANPASSING VOORWAARDEN SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE 

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 nieuwe afsprakennota in het kader van het participatiedecreet werd 

goedgekeurd van 2014 tot 2019. Daardoor ontvangt de gemeente een subsidie van 2340 euro van 

Vlaanderen, bovenop de federale subsidie van 3764 euro die het OCMW ontvangt; 

Overwegende dat de voorwaarden om op deze subsidies beroep te kunnen doen, momenteel werden 

verdeeld onder 4 categorieën; 

Overwegende dat we de eerste 2 categorieën hebben overgenomen vanuit de voorwaarden van de 

rechthebbenden voor een verwarmingstoelage. Deze categorieën van automatisch rechthebbenden zouden we 

vanaf januari 2015 schrappen, omdat deze personen volgens onze ervaring niet altijd behoeftig zijn en dat 

een sociaal onderzoek nodig is. Daarbij kregen we van de inspectie ook de opmerking dat de subsidies 

verleend aan deze personen niet uit de federale subsidie mogen komen en dat dit apart moet geregistreerd 

worden; 

Overwegende dat deze personen nog altijd beroep kunnen doen op de subsidie, maar dan enkel als 

uit het sociaal onderzoek blijkt dat ze werkelijk behoeftig zijn. Dan komen ze in categorie 4; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De gewijzigde voorwaarden in kader van de socio-culturele participatie vanaf januari 2015 goed te 

keuren. 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

PUNT 10. KENNISGEVING REGULARISATIE CONTINGENTGESCO’S 

De Raad, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de brief van het departement Werk en Sociale Economie betreffende de regularisatie van 

de contingentgesco’s; 

Overwegende dat het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat gesubsidieerd contractuelen bij 

de lokale besturen geregulariseerd dienen te worden; 

NEEMT KENNIS:  

Art. 1. Van de brief van het departement Werk en Sociale Economie betreffende de te nemen maatregelen 

tot regularisatie van de contingentgesco’s tewerkgesteld bij het OCMW Ingelmunster. 

 

PUNT 11. FORMATIE VAN HET OCMW-PERSONEEL: AANPASSING 

De Raad, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 102 en 103; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari 2014 tot 

vaststelling van de formatie van het OCMW-personeel na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Overwegende dat volgende wijziging aan de formatie van het OCMW-personeel aangewezen is: 

 Om in de toekomst het OCMW terug de mogelijkheid te bieden een eigen financieel beheerder 

aan te stellen, wordt deze functie terug voorzien in de personeelsformatie voor 0,75 VTE, 

weliswaar geblokkeerd door de huidige functie stafmedewerker financiën (A1a-A3a, statutair 

kader); 
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 De functie deskundige ondersteunende diensten (B1-B3, statutair kader) wordt ingevoerd ter 

vervanging van 1 VTE administratief medewerker (C1-C3, statutair kader) gezien de nood aan 

ondersteuning op vlak van secretarie, communicatie en aankoopdienst. Gezien de functie-

inhoud is het aangewezen deze functie te voorzien in niveau B; 

 De functiebenaming ‘gebouwenbeheerder’ wordt gewijzigd in ‘dagelijks verantwoordelijke’ 

aangezien dit beter overeenstemt met de functie-inhoud; 

Overwegende dat deze formatiewijziging een meerkost betekent van 4.275,29 euro op jaarbasis; 

Overwegende dat deze meerkost is opgenomen in het personeelsbudget 2015 en het meerjarenplan 

2015-2019; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 9 december 2014; 

Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 21 november 2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De formatie van het statutair personeel van het OCMW wordt vastgesteld, conform art. 102 en 103, 

§ 1 van het OCMW-decreet, als volgt: 

Statutair personeel VTE 

Secretaris 1 

Ontvanger/financieel beheerder 0,75° 

Bestuurssecretaris sociale dienst (A1a-A3a) 1 

Bestuurssecretaris administratie (A1a-A3a) 1 

Stafmedewerker financiën (A1a-A3a) 1* 

Maatschappelijk werker (B1-B3) 6,5 

Deskundige administratie (B1-B3) 2 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Deskundige ondersteunende diensten (B1-B3) 1° 

Deskundige personeel (C4-C5) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 4 + 1* 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Dagelijks verantwoordelijke (D4-D5) 0,5 

* = uitdovend; ° = geblokkeerd 

Art. 2. De formatie van het contractueel personeel van het OCMW wordt vastgesteld, conform art. 102 en 

103, § 2, van het OCMW-decreet, als volgt: 

Contractueel personeel VTE 

Verzorgend personeel (C1-C2) – cfr. artikel 103, § 2, 7° van het OCMW-decreet 12,2 

Administratief medewerker (C1-C3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet  2 

Technisch medewerker (C1-C3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 1 

Technisch assistent (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 3,1 

Archiefmedewerker (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 3° van het OCMW-decreet 0,5 

Technisch beambte poetsdienst (E1-E3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-

decreet 

7,5 

 

PUNT 12. ORGANOGRAM VAN DE OCMW-DIENSTEN: AANPASSING 

De Raad, 
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Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 74; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari 2014 houdende 

de vaststelling van het organogram van de OCMW-diensten na aanpassing; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden, 22 december 2014, 

waarin de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de personeelsformatie van het OCMW, na aanpassing, 

vaststelt; 

Overwegende dat het organogram van de OCMW-diensten bijgevolg in overeenstemming dient te 

worden gebracht met de formatie van het OCMW-personeel; 

Overwegende dat de functie ‘stafmedewerker financiën’ wordt toegevoegd aan het 

managementteam van het OCMW aangezien de stafmedewerker in de praktijk reeds officieus deel uitmaakt 

van het managementteam; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 9 december 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 21 november 2014; 

Gelet op het ontwerp van het organogram van de OCMW-diensten in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het organogram van de OCMW-diensten wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 

PUNT 13. OPENVERKLARING VAN 1 VTE DESKUNDIGE ONDERSTEUNDE DIENSTEN 

(STATUTAIR, NIVEAU B1-B3) BINNEN DE DIENST ADMINISTRATIE, TE VERVULLEN VIA 

BEVORDERING OF VIA EXTERNE PERSONEELSMOBILITEIT TUSSEN GEMEENTE EN OCMW 

De Raad, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel; 

Overwegende dat de functie deskundige ondersteunende diensten (statutair, niveau B1-B3) vacant 

is in de personeelsformatie; 

Overwegende dat het hier gaat om een geblokkeerde functie, waardoor de bevorderingsprocedure 

de geschikte procedure is om deze functie in te vullen; 

Overwegende dat uit de functie-inhoud blijkt dat de samenwerking met het gemeentebestuur heel 

belangrijk is; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat ook personeelsleden van het gemeentebestuur 

kunnen deelnemen aan de bevorderingsprocedure; 

Overwegende dat de functie bijgevolg ook moet ingevuld kunnen worden via een procedure van 

externe personeelsmobiliteit tussen gemeente en OCMW; 

Overwegende dat aan elke bevordering een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De functie deskundige ondersteunende diensten (statutair, niveau B1-B3) wordt open verklaard via 

bevordering of externe personeelsmobiliteit tussen gemeente en OCMW. 

Art. 2. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 

kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het in de functiebeschrijving 

geschetste profiel. De inhoudelijke proef omvat: 

 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 3. Om bevorderd te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden 

zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 4. De selectiecommissie bestaat uit: 

 De heer Dominik Ronse – gemeentesecretaris (voorzitter van de selectiecommissie); 

 De heer Joost Vandeweghe – OCMW-secretaris; 

 De heer Tom Vanpoucke – secretaris gemeente en OCMW Meulebeke; 
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 De heer Stefaan De Clercq – bestuurssecretaris (secretaris van de selectiecommissie). 

Art. 5. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 6. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

Art. 7. Deze vacature wordt aangekondigd aan de in aanmerking komende personeelsleden van gemeente 

en OCMW tegen ontvangstmelding of via aangetekend schrijven. 

Art. 8. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is vrijdag 30 januari 2015. Kandidaturen worden gericht 

aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

 

PUNT 14. OPENVERKLARING VAN 1 VTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

(CONTRACTUEEL, NIVEAU C1-C3) BINNEN DE DIENST ADMINISTRATIE, TE VERVULLEN VIA 

AANWERVING 

De Raad, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel; 

Overwegende dat de functie administratief medewerker (contractueel, niveau C1-C3) vacant is in 

de personeelsformatie; 

Overwegende dat het hier om een functie gaat die zal ingezet worden binnen de dienst 

administratie van gemeente en OCMW (bevolking, burgerlijke stand en onthaal); 

Overwegende dat deze functie kan ingevuld worden via aanwerving; 

Overwegende dat aan elke aanwerving een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De functie administratief medewerker (contractueel, niveau C1-C3) wordt open verklaard via 

aanwerving. 

Art. 2. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 

kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het in de functiebeschrijving 

geschetste profiel. De inhoudelijke proef omvat: 

 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 3. Indien het aantal kandidaten meer dan 15 bedraagt, volgt er een preselectie op basis van CV en 

motivatiebrief; de 15 weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor het schriftelijk examen. De 

preselectie wordt uitgevoerd door de selectiecommissie. 

Art. 4. Om aangeworven te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de algemene en specifieke 

aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 5. Voor deze functie wordt de maximaal toegekende anciënniteit beperkt tot 10 jaar. 

Art. 6. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. 

Art. 7. De selectiecommissie bestaat uit: 

 De heer Dominik Ronse – gemeentesecretaris (voorzitter van de selectiecommissie); 

 Mevrouw Greta Holvoet – deskundige burgerzaken; 

 De heer Ivan Dewaele – zelfstandig consultant Harelbeke; 

 De heer Stefaan De Clercq – bestuurssecretaris (secretaris van de selectiecommissie). 

Art. 8. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 9. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

Art. 10. Deze vacature wordt aangekondigd via de pers, het Krantje, de VDAB en de gemeentelijke 

website. 

Art. 11. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is woensdag 21 januari 2015. Kandidaturen worden 

gericht aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 
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FINANCIËN 

PUNT 15. INTERNE KREDIETAANPASSING BOEKJAAR 2014: 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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

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; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorstel van interne 

kredietaanpassing (verklarende en financiële nota) van het boekjaar 2014 van het MAT; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de interne kredietaanpassing (verklarende en 

financiële nota) van het boekjaar 2014 van het MAT goed. 

 

PUNT 16. AANGEPASTE SCHEMA’S JAARREKENING 2013 NAAR AANLEIDING VAN EEN 

SOFTWAREPROBLEEM: 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; 

Overwegende dat uit de controles van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de jaarrekening 

2013 van het OCMW Ingelmunster is gebleken dat er een discrepantie zat tussen de digitale versie en de 

papieren versie van de Jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster door een softwareprobleem. 

Overwegende dat door de aanpassing door onze softwareleverancier de schema’s uit de papieren 

versie van de jaarrekening 2013 op bepaalde plaatsen minimaal zijn gewijzigd. 

Overwegende de vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur om de aangepaste schema’s van 

de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster ter vaststelling voor de Raad van Maatschappelijk 

Welzijn te brengen; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de aangepaste schema’s van de 

jaarrekening 2013 nav een softwareprobleem (zie bijlage); 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de aangepaste schema’s van de jaarrekening 2013 van 

het OCMW Ingelmunster vast. 

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

 

PUNT 17. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 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; 
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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 aanpassing 

MJP2014-2019/1 (strategische nota – wijziging, financiële nota en motivering van de wijzigingen) (zie 

bijlage); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing MJP2014-2019/1 van het 

managementteam van 27 november 2014; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing MJP2014-2019/1 van het 

CBS van 1 december 2014; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de aanpassing MJP2014-2019/1 (strategische nota – 

wijziging, financiële nota en motivering van de wijzigingen) vast. 

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

aangezien de gemeentelijke bijdrage wijzigt. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn dient op deze Gemeenteraad de aanpassing MJP2014-2019/1 toe te lichten. 

 

PUNT 18. BUDGET 2015 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 het budget 2015 

(financiële nota, verklarende nota en toelichting) (zie bijlage); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2015 van het 

managementteam van 27 november 2014; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2015 van het CBS van 1 

december 2014; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het budget 2015 (financiële nota, verklarende nota en 

toelichting) vast. 

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

aangezien het budget binnen de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1 past. De voorzitter van de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad het budget 2015 toe te lichten. 

 

PUNT 19. VISUM FINANCIEEL BEHEERDER 

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 de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 september 2009 met 

betrekking tot de definiëring van het begrip dagelijks bestuur; 

Gelet op het feit dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande 

nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum door de financieel beheerder voordat enige 

verbintenis kan worden aangegaan. De financieel beheerder staat in volle afhankelijkheid in voor de 

voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en 

financiële impact. Hij/zij verleent een visum als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de 

voorgenomen verbintenis blijkt. 

Gelet op het feit dat de Raad: 
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 na advies van de financieel beheerder, de nadere voorwaarden waaronder bovenstaande controle 

wordt uitgevoerd bepaalt. 

 de mogelijkheid heeft om, binnen de perken door de Vlaamse Regering, bepaalde categorieën 

uitsluiten van de visumverplichting 

 de bevoegdheid eventueel kan delegeren aan een of meer personeelsleden die onder de 

verantwoordelijkheid werken van de financieel beheerder. 

Gelet op het feit dat verrichtingen die door de Raad zijn uitgesloten van visumverplichting, voordat 

enige verbintenis werd aangegaan, toch kunnen worden voorgelegd aan de financieel beheerder. 

Gelet op het feit dat indien de financieel beheerder, bij gemotiveerde beslissing, aan een door een 

budgethouder voorgenomen verbintenis weigert visum te verlenen, de Raad op eigen verantwoordelijkheid 

kan viseren. De beslissing van de Raad is pas uitvoerbaar na verstrijken van de toezichtstermijn. 

Gelet op het voorstel van de financieel beheerder inzake visumverplichtingen (zie bijlage) 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met het voorstel van de financieel beheerder 

inzake visumverplichtingen (zie bijlage) en dit met ingang van 1 januari 2015. 

 

PUNT 20. DEFINIËRING BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR: 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 de omzendbrief BB2009/03 houdende de toelichting bij het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de definiëring van het begrip “dagelijks bestuur” tot doel heeft een vlotte en 

efficiënte werking van het OCMW te garanderen; 

Gelet op het feit dat er voor elke nieuwe legislatuur een nieuwe definiëring van het begrip 

‘dagelijks bestuur” vastgesteld wordt; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de definiëring van het begrip “dagelijks bestuur”, 

zoals opgenomen in artikel 52, 10° van het OCMW-decreet van 19 december 2008 als volg vast: 

§ 1. Alle beheersdaden die geboekt worden op het exploitatiebudget voor elk beleidsdomein en die 

in normale omstandigheden het OCMW voor niet meer dan 1 jaar binden. 

§ 2. Alle beheersdaden die geboekt worden op het investeringsbudget voor elk beleidsdomein  en 

die in normale omstandigheden binnen het jaar gerealiseerd of geleverd worden, beperkt tot 

een bedrag van 8.500 euro exclusief BTW. 

§ 3. Beslissingen tot het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden 

van gunning voor opdrachten van aanneming van werken, levering en diensten voor alle 

exploitatieuitgaven binnen het goedgekeurde exploitatiebudget en voor alle 

investeringsuitgaven met een waarde kleiner of gelijk aan 8.500 euro exclusief BTW binnen 

het goedgekeurde investeringsbudget. 

§4. De goedkeuring van de te betalen werkingsuitgaven waarvoor de raad budgethouder is, 

opgenomen in het exploitatiebudget, zoals de lonen, wedden en pensioenen aan personeel en 

mandatarissen; sociale uitkeringen aan cliënten zoals leefloon, steun, e.a. financiële 

tussenkomsten beslist door de Raad of de voorzitter; financieringskosten zoals aflossingen en 

interesten van opgenomen leningen; andere...; 

Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden en is geldig tot 6 maand na de algehele vernieuwing 

van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, behoudens intrekking of wijziging door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 

 

AANKOOPDIENST 

PUNT 21. GOEDKEURING TOETREDING OPDRACHTENCENTRALE STAD ROESELARE VOOR 

DE LEVERING VAN PAPIER IN 2015-2016 (IN HET KADER VAN MIDWEST) 

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 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 26, §1, 1°d (limiet 

van € 207.000 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald art. 38 die een gezamelijke uitvoering van 

leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat de stad Roeselare in het kader van de opdracht “Levering van print-/kopiepapier 

voor een periode van twee jaar” voorstelt om te fungeren als opdrachtencentrale Midwest en hiertoe een 

bijzonder bestek heeft opgesteld; 

Overwegende dat een gunstigere prijs kan worden bekomen bij samenaankoop door diverse 

besturen; 

Overwegende dat het OCMW Ingelmunster door aansluiting bij de genoemde opdrachtencentrale 

Midwest vrijgesteld wordt van het voeren van een eigen gunningsprocedure; 

Overwegende dat het OCMW Ingelmunster voorziet dat voor 2015 – 2016  volgende aantallen 

print-/kopieerpapier nodig zullen zijn: 200.000.(vellen A4, vellen A3). 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend tot aansluiting bij de opdrachtencentrale Midwest van de stad 

Roeselare in het kader van de opdracht “Levering van print-/kopiepapier voor een periode van twee 

jaar”. 

Art. 2. De goedkeuring bedoeld in artikel 1 geldt voor de gunningsprocedure (vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking) en het bestek, zoals het aan het OCMW 

Ingelmunster werd meegedeeld op datum van 12 en 27 november 2014 en via dit besluit ook wordt 

goedgekeurd. 

Art. 3. De stad Roeselare wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 vernoemde 

opdracht. Stad Roeselare zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan elk deelnemend 

bestuur alvorens over te gaan tot definitieve gunning. 

Art. 4. Na de sluiting  verbindt het OCMW Ingelmunster zich ertoe om zelf, overeenkomstig het bestek, 

de aan hem gerichte facturen tijdig te betalen aan de leverancier. 

Art. 5. het OCMW Ingelmunster en de leverancier zullen eventuele geschillen m.b.t. de leveringen op de 

leveringspunten van zijn gemeente via minnelijke regelingen proberen op te lossen. Ingeval geen 

minnelijke schikking wordt gevonden vrijwaart het OCMW Ingelmunster stad Roeselare integraal 

voor deze geschillen. 

Art. 6. Ingeval van een betwisting m.b.t. de afgesloten overeenkomst voor leveringen, anders dan onder 

art. 5 vermeld, is het OCMW Ingelmunster mede verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding 

tot zijn aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW Ingelmunster , stad Roeselare in 

verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 

Art. 7. Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan stad Roeselare en de ILV Associatie Midwest, worden 

toegestuurd. 

 

PUNT 22. GOEDKEURING SAMENWERKING MET GASELWEST VOOR AANKOOP CNG-WAGEN 

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 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat het OCMW en de gemeente Ingelmunster elk een CNG-voertuig wensen aan te 

kopen. De aankoop moet nog voor 2015 gebeuren omdat we dan hogere subsidies genieten, evenals de gratis 

levering en plaatsing van een CNG-vulinstallatie aan het gemeentehuis. 
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Overwegende dat in de budgetwijziging 2014-2 de nodige middelen werden voorzien op het 

investeringsbudget om een CNG-voertuig aan te kopen voor onze technische dienst. De wagen (JMY-512) 

van de technische dienst zal doorschuiven naar de Cirkel. De wagen van de Cirkel (YRV-032) gaat omwille 

van de hoge onderhoudskosten uit roulatie. 

Gelet op het ontwerp van contract, referentienummer INGE-O/LC/14/14-769, voor de aankoop van 

een duurzaam voertuig, meer bepaald een CNG-voertuig en de levering en plaatsing van een vulstation.  

Overwegende dat overeenkomstig dit contract de distributienetbeheerder een opdracht zal 

uitschrijven voor het leveren van de bovenvermelde activiteiten. 

Overwegende dat men een vermoedelijke maximumprijs van 17.981,21 euro incl BTW vooropstelt. 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De RMW geeft goedkeuring aan het contract met de distributienetbeheerder met 

referentienummer INGE-O/LC/14/14-769.  

 

DIENST GEZINSZORG 

PUNT 23. GOEDKEURING AANGEPASTE RICHTLIJNEN DIENST GEZINSZORG 

De Raad, 

Gelet op de 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 Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn; 

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 het Ministerieel Besluit van 30/11/1999 houdende de nadere regelen voor de minimale 

kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Gelet op de bespreking van de aangepaste richtlijnen dienst Gezinszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De richtlijnen dienst Gezinszorg waarvan tekst in bijlage, vast te stellen. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

In opdracht: 

De secretaris, 

 

 

Joost Vandeweghe  

De voorzitter, 

 

 

Katrien Vandecasteele 
 


