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Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

In uitvoering van art. 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, hebben wij de eer u de overzichtslijst 
met een beknopte omschrijving van volgende besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 

2015 bekend te maken. 

 

AGENDA 

 

Patrimonium 

1. Doelstraat 42: opname op de gemeentelijke inventaris leegstand 

Buitenschoolse kinderopvang 

2. Goedkeuring samenwerkingsakkoord gemeente – OCMW – cvba BKI 

Sociale dienst 

3. Verlenging samenwerking met TCK De Komma 

4. Kennisgeving van de werkingssubsidie voor participatie en sociale activering: sociale en culturele participatie 
en de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 

Toegevoegd punt 
4bis. Selectie van 1 VTE administratief medewerker (contractueel, niveau C1-C3) binnen de dienst administratie:  

aanpassing van de voorselectie 

BESLOTEN ZITTING 

Sociale dienst 

5. Kennisgeving beslissingen Bijzonder Comité Sociale Dienst van 14 januari 2015 

Gunningen 

6. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

Patrimonium 
7. Huurprijs van de huurwoningen gehuurd door het OCMW: aanpassing per 1 januari 2015 

8. Verhuurprijs van de woningen eigendom van het OCMW: indexering met ingang van 1 januari 2015 
9. Verhuurprijs van de woningen gehuurd door het OCMW en verhuurd door het OCMW: indexering met ingang 

van 1 januari 2015 
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Personeel 

10. Contractuele aanstelling van een administratief medewerker ICT (niveau C1-C3) 

11. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

Duur van de vergadering: 1u00. 

De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de secretaris, Joost 
Vandeweghe, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 11 februari 2015. 

 

Met vriendelijke groeten, 

J. VANDEWEGHE 
Secretaris  

K. VANDECASTEELE 
Voorzitter 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST 

 

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN TENZIJ ANDERS VERMELD. 
 

 

Punt 1. Doelstraat 42: opname op de gemeentelijke inventaris leegstand 

Kennisname van de opname van de woning Doelstraat 42 tg., eigendom van het OCMW, op de gemeentelijke 

inventaris leegstand en van de vrijstelling van belastingaanslag voor de opname van de woning Doelstraat 42 tg., 
eigendom van het OCMW, op de gemeentelijke inventaris leegstand. 

Punt 2. Goedkeuring samenwerkingsakkoord gemeente – OCMW – cvba BKI 

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, OCMW en cvba B.K.I., betreffende de exploitatie van de 
buitenschoolse kinderopvang in Ingelmunster, wordt goedgekeurd. 

Punt 3. Verlenging samenwerking met TCK De Komma 

De verlenging voor 1 jaar vanaf 01/02/2015 van de samenwerking met TCK De Komma voor het huren van het 

huis in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster als proefproject, wordt goedgekeurd. 

Punt 4. Kennisgeving van de werkingssubsidie voor participatie en sociale activering: sociale en 

culturele participatie en de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 

De raad neemt kennis van de werkingssubsidie voor participatie en sociale activering: sociale en culturele 
participatie en de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen voor het jaar 2015. 

Punt 4bis. Selectie van 1 VTE administratief medewerker (contractueel, niveau C1-C3) binnen de 
dienst administratie: aanpassing van de voorselectie 

Artikel 3 van punt 14 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2014 wordt als volgt gewijzigd: 

indien het aantal kandidaten meer dan 30 bedraagt, volgt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief; de 
30 eerst gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor het schriftelijk examen. Dit aantal wordt aangevuld 

indien er een aantal kandidaten gelijk gerangschikt zijn. 
 


