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Raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 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 31 maart 

2015 bekend te maken. 

 

AGENDA 

 

Financiën 

1. Vaststelling van de oninbaar te boeken vorderingen van het boekjaar 2014 
2. Opnemen LOI-overschot uit het verleden bij de bestemde gelden 

3. Wegnemen bestemde gelden voor het opleidingsfonds langdurig werkzoekenden 
4. Waarderingsregels per 1 januari 2014 – vaststelling 

Personeel en organisatie 

5. Aanpassen van de formatie van het OCMW-personeel 
6. Aanpassen van het organogram van de OCMW-diensten 

Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers 
7. Kennisgeving verslag controlebezoek Fedasil 

8. Kennisgeving oproepingsbrief van Fedasil tot vrijwillige deelname aan het hervestigingsprogramma 

De Ermitage 
9. Goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2014 en kwaliteitsjaarplanning 2015 

10. Leuning op hellend vlak toegang 

Lokale diensteneconomie 

11. Kennisname brief van 26 februari 2015 van het departement Werk & Sociale Economie betreffende de 

implementatie van het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie van 19 december 2014 van het decreet 
Lokale Diensteneconomie 

Tewerkstelling volgens de artikelen 57 quater, 60 § 7 en 61 
12. Kennisname brief van 26 februari 2015 van het departement Werk, Economie, Innovatie en Sport betreffende 

de implementatie van de 6de staatshervorming en de artikelen 57 quater, 60 § 7 en 61 
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BESLOTEN ZITTING 

Sociale dienst 

13. Kennisgeving beslissingen Bijzonder Comité Sociale Dienst van 11 maart 2015 

Kinderopvang 

14. Kennisgeving van de overeenkomst met het gemeentebestuur van Ingelmunster en de c.v.b.a. Buitenschoolse 
Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang (vakanties, 

woensdagnamiddagen en pedagogische studiedagen) 

Gunningen 
15. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

16. Overstap software sociale dienst en extramurale diensten naar CEVI 

Personeel 

17. Contractuele aanstelling van een administratief medewerker (niveau C1-C3) binnen de dienst administratie 

18. Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar voor de functie administratief medewerker 
(niveau C1-C3) 

19. Aanvaarding overdracht van 15 personeelsleden van de gemeente aan het OCMW 
20. 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 13 april 2015. 

Met vriendelijke groeten, 

J. VANDEWEGHE 

Secretaris  

K. VANDECASTEELE 

Voorzitter 

 
 

 

OVERZICHTSLIJST 

 
ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN TENZIJ ANDERS VERMELD. 
 

 
Punt 1. Vaststelling van de oninbaar te boeken vorderingen van het boekjaar 2014 

De raad stelt de lijst met oninbaar te boeken vorderingen van het boekjaar 2014 vast. 
 

Punt 2. Opnemen LOI-overschot uit het verleden bij de bestemde gelden 

Het LOI-overschot dat op AR 1781000 geboekt staat, wordt opgenomen als bestemde gelden voor 
investeringsuitgaven LOI. 

 
Punt 3. Wegnemen bestemde gelden voor het opleidingsfonds langdurig werkzoekenden 

De bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven voor het opleidingsfonds voor langdurig werkzoekenden, voorzien in 

het budget 2015 en de aanpassing MJP 2014-2019/1, wordt uit de bestemde gelden gehaald. 
 

Punt 4. Waarderingsregels per 1 januari 2014 – vaststelling 
De raad gaat akkoord met het voorstel om de waarderingsregels die door de raad voor maatschappelijk welzijn van 

30 juni 2014 werden vastgesteld en die in voege zijn sedert 1 januari 2013 te handhaven in 2014. 
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Punt 5. Aanpassen van de formatie van het OCMW-personeel 

Aanpassing van de formatie van het OCMW-personeel in functie van de regularisatie van de contingentgesco’s. 

 
Punt 6. Aanpassen van het organogram van de OCMW-diensten 

Aanpassing van het organogram van de OCMW-diensten in functie van de regularisatie van de contingentgesco’s. 
 

Punt 7. Kennisgeving verslag controlebezoek Fedasil 

De raad neemt kennis van het verslag van Fedasil van het controlebezoek van 11 december 2014. 
 

Punt 8. Kennisgeving oproepingsbrief van Fedasil tot vrijwillige deelname aan het 
hervestigingsprogramma 

De raad neemt kennis van de brief van Fedasil van 18 februari 2015 met de vraag tot vrijwillige deelname aan het 

hervestigingsprogramma. De raad gaat niet in op de vraag tot deelnamen gezien de arbeidsintensiviteit van de 
begeleiding en het huidige aantal vluchtelingen dat in het LOI van Ingelmunster wordt opgevangen. 

 
Punt 9. Goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2014 en kwaliteitsjaarplanning 2015 

Het kwaliteitsjaarverslag 2014 en de kwaliteitsjaarplanning 2015 van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ wordt 
goedgekeurd. 

 

Punt 10. Leuning op hellend vlak toegang 
De levering en plaatsing van een leuning op het hellend vlak van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ wordt 

gegund aan de firma Granox BVBA, Koolskampstraat 61b te 8830 Gits voor de prijs van € 2.952,10 inclusief btw. 
 

Punt 11. Kennisname brief van 26 februari 2015 van het departement Werk & Sociale Economie 

betreffende de implementatie van het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie van 19 december 
2014 van het decreet Lokale Diensteneconomie 

De raad neemt kennis van de brief van het departement van werk en sociale economie van 26 februari 2015 
betreffende de lokale diensteneconomie. 

 
Punt 12. Kennisname brief van 26 februari 2015 van het departement Werk, Economie, Innovatie en 

Sport betreffende de implementatie van de 6de staatshervorming en de artikelen 57 quater, 60 § 7 en 

61 
De raad neemt kennis van de brief van de Vlaamse regering i.v.m. de 6de staatshervorming en de tewerkstellings-

maatregelen artikelen 57 quater, 60 § 7 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 


