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Aanwezig:  Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries 
Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt: raadsleden; 

Kurt Windels: burgemeester (vanaf punt 3); 

Stefaan De Clercq, waarnemend secretaris. 
 

Verontschuldigd:  
 

Afwezig:   

 
 

 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering 

De raad keurt de notulen van 22 december 2014 goed. 

PATRIMONIUM 

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

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 brief van 2 december 2014 van de Huisvestingsdienst regio Izegem, waarbij 

meegedeeld wordt dat de woning Doelstraat 42 tg., eigendom van het O.C.M.W., opgenomen werd op de 
gemeentelijke inventaris leegstand; 

Gelet op de brief van 2 december 2014 van de Huisvestingsdienst regio Izegem, waarbij 
meegedeeld wordt dat er vrijstelling is van belastingaanslag voor de opname van de woning Doelstraat 42 

tg., eigendom van het O.C.M.W., op de gemeentelijke inventaris leegstand; 

Overwegende dat deze woning deel uitmaakt van de site in de Doelstraat waar het O.C.M.W. de 
bedoeling heeft bejaardenvoorzieningen te realiseren; 

Overwegende dat deze woning aangekocht werd om te slopen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de opname van de woning Doelstraat 42 tg., eigendom van het O.C.M.W., op de 

gemeentelijke inventaris leegstand. 

Art. 2. Van de vrijstelling van belastingaanslag voor de opname van de woning Doelstraat 42 tg., 

eigendom van het O.C.M.W., op de gemeentelijke inventaris leegstand. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

Ingevolge artikel 37 van het OCMW-decreet verlaten volgende raadsleden de vergadering: de heer Kurt 

Windels, mevrouw Katrien Vandecasteele en de heer Dries Couckuyt. Mevrouw Ann De Frene neemt het 
voorzitterschap waar. 

Punt 2. Goedkeuring samenwerkingsakkoord gemeente – OCMW – cvba BKI 
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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 ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, O.C.M.W. en c.v.b.a. 

B.K.I. betreffende de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang in Ingelmunster; 

Overwegende dat de organisatie van de gemeentelijke buitenschoolse opvang hierbij in handen 

komt van de c.v.b.a. B.K.I.; 

Gelet op de tussenkomst van de heer Koen Depreiter; 

BESLUIT: met 3 stemmen voor en 4 onthoudingen 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, O.C.M.W. en c.v.b.a. B.K.I., betreffende de 
exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang in Ingelmunster, goed te keuren. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn; 

In opdracht: 
De waarnemend secretaris, 

 
 

 
 

Stefaan De Clercq 

 

 

De waarnemend voorzitter, 

 
 

 
 

Ann De Frene 

 

SOCIALE DIENST 

Punt 3. Verlenging samenwerking met TCK De Komma 

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 sinds 01/02/2011 een samenwerkingsovereenkomst is met TCK De Komma, 

die zich richt tot de doelgroep van jongeren van 17 tot 21 jaar die omwille van een problematische 

opvoedingssituatie niet langer thuis kunnen blijven wonen. TCK De Komma biedt een programma en een 
residentiële en ambulante begeleiding aan die gericht is op het verhogen van de zelfstandigheidsgraad en 

het verantwoordelijkheidsgevoel. Na hun residentieel verblijf (TCK) gaan een groot deel van de jongeren 
rond hun 18de à 20ste begeleid zelfstandig wonen. TCK De Komma zocht woonentiteiten voor verblijf van 

jongeren in begeleiding voor een ‘afgebakende termijn’ buiten hun eigen setting; 

Overwegende dat het moeilijk is om een woning te vinden op de private huurmarkt, zeker voor de 

doelgroep van De Komma  is er een huis in de Izegemstraat 34  te Ingelmunster ter beschikking gesteld 

voor een proefproject rond wonen.  De Komma zorgt voor de begeleiding van de jongere die in het pand 
komt wonen en voor het verder klein onderhoud; 

Overwegende dat de werking van dit proefproject in het kader van het woonzorgproject ‘Thuis in 
welzijn’ regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Aangezien de samenwerking positief ervaren wordt, 

werd voorgesteld om de samenwerking terug met 1 jaar te verlengen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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, goed te keuren. 

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

culturele participatie en de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 

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 ieder OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt bedoeld om de 
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 

dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren. Deze subsidie kadert in het sociaal activeringsbeleid; 

Overwegende dat het sociaal activeringsbeleid de verhoging tot doel heeft van de 
maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle 

activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor 
socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een betaalde hertewerkstelling 

Overwegende dat er naast dit bedrag ook een subsidie in het kader van de strijd tegen 

kinderarmoede is. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie 
van kansarme kinderen te bekomen;   

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 

gemeente op datum van het referentiejaar.   

Overwegende dat vanuit de POD maatschappelijke integratie de boodschap is gegeven dat deze 

subsidies doorlopen in 2015; 

Overwegende dat het KB met de bekrachtiging en het juiste bedrag volgt in de loop van het jaar; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de werkingssubsidie voor participatie en sociale activering: sociale en culturele participatie en 
de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen voor het jaar 2015. 

TOEGEVOEGD PUNT 

De voorzitter vraag volgend agendapunt bij hoogdringendheid aan de agenda van de raad voor 
maatschappelijk welzijn toe te voegen. Dit wordt eenparig goedgekeurd. 

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

DE RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

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

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2014 houdende 
openverklaring van 1 VTE administratief medewerker (contractueel, niveau C1-C3) binnen de dienst 

administratie, te vervullen via aanwerving; 

Overwegende dat een preselectie op basis van CV en motivatiebrief wordt gehouden indien er 
meer dan 15 kandidaten zijn; 

Overwegende dat 216 kandidaturen werden ingediend; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat meer kandidaten toegelaten worden tot de 

eigenlijke selectieprocedure; 

Gelet op het voorstel van de selectiecommissie tot optrekken van het aantal kandidaten voor het 
schriftelijk en mondeling examen tot 30; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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 



26 januari 2015 – blz. 4/4  

 

schriftelijk examen. Dit aantal wordt aangevuld indien er een aantal kandidaten gelijk gerangschikt 

zijn. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn; 
In opdracht: 

De waarnemend secretaris, 
 

 

 
 

Stefaan De Clercq 

 
 

De voorzitter, 
 

 

 
 

Katrien Vandecasteele 
 

 


