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OPENBARE ZITTING 

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering 

De raad keurt de notulen van 23 februari 2015 goed. 

FINANCIËN 

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

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 de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de lijst met oninbaar te boeken 
vorderingen dient vast te stellen; 

Overwegende de lijst met oninbaar te boeken vorderingen voor het boekjaar 2014: 

Factuurjaar Factuurnr Journaal Te betalen   

2013  297  VSOC  75,80 €  verhuisd 

2012  321  VBB  39,20 €  onvermogend 

2011  351  VBB  23,10 €  onvermogend 

2012  49  VBB  23,10 €  onvermogend 

2012  61  VBB  46,20 €  onvermogend 

2012  87  VBB  23,10 €  onvermogend 

2012  384  VBB  45,60 €  onvermogend 

2013  38  VSOC  45,60 €  onvermogend 

2013  78  VSOC  45,60 €  onvermogend 

2013  212  VSOC  45,60 €  onvermogend 

2012  184  VBB  79,74 €  verhuisd 

2011  350  VBB  26,37 €  onvermogend 

2012  402  VBB  0,01 €  adm misslag 

2013  42  VSOC  17,86 €  onvermogend 

2013  82  VSOC  41,20 €  onvermogend 



31 maart 2015 – blz. 2/8  

 

2012  154  VBB  152,05 € onvermogend 

2012  156  VBB  1.047,48 € onvermogend 

2008  221  VBB  461,56 € gestorven 

2010  116  VBB  488,85 € gestorven 

2012  389  VBB  30,00 €  gestorven 

2013  359  VSOC  3,00 €  onvermogend 

2013  360  VSOC  3,81 €  onvermogend 

2014  168  VSOC  6,00 €  onvermogend 

2014  169  VSOC  12,00 €  onvermogend 

2009  257  VBB  100,56 € adm misslag 

2014  48  VSOC  251,03 € verhuisd 

2014  49  VSOC  322,05 € verhuisd 

2014  51  VSOC  199,69 € verhuisd 

2014  167  VSOC  1,22 €  onvermogend 

2012  2  VBB  8,80 €  adm misslag 

2010  260  VBB  740,00 € onvermogend 

2010  261  VBB  395,00 € onvermogend 

2010  14400  VBB  438,09 € adm misslag 

2010  73  VBB  483,86 € onvermogend 

2010  102  VBB  483,86 € onvermogend 

2012  336  VBB  34,79 €  adm misslag 

2012  343  VBB  23,10 €  adm misslag 

2012  12345  VBB  468,37 € adm misslag 

2013  110  VSOC  476,07 € onvermogend 

2014  5  VSOC  419,61 € onvermogend 

2014  258  VSOC  73,51 €  onvermogend 

2012  405  VBB  50,00 €  onvermogend 

2013  136  VSOC  19,20 €  onvermogend 

2013  225  VSOC  38,40 €  onvermogend 

2012  565  VBB  43,50 €  adm misslag 

2014  96  VSOC  129,84 € onvermogend 

2014  165  VSOC  18,00 €  onvermogend 

2014  166  VSOC  563,91 € onvermogend 

2013  287  VSOC  56,28 €  onvermogend 

2014  100  VSOC  143,10 € onvermogend 

2014  101  VSOC  7,52 €  onvermogend 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en drie onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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 

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 we in het verleden meer subsidies van Fedasil ontvingen voor de LOI-werking 

tegenover de uitgaven die er waren voor de LOI-werking. Op die manier werd er een overschot aan 
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middelen opgebouwd uit de LOI-werking. Het gaat om 168 665,14 euro die geparkeerd staan op AR 

17810000. Deze middelen moeten aangewend worden voor de LOI-werking of voor investeringen in het LOI; 

Overwegende naar aanleiding van de externe audit van het boekjaar 2013 de opmerking kwam om 
die middelen op te nemen in de bestemde gelden. Dit is een louter boekhoudkundige operatie; 

Overwegende dat de bestemde gelden vastgesteld moeten worden door de RMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 168 665,14 euro LOI-overschot die op AR 1781000 geboekt staan, opnemen als bestemde gelden 

voor investeringsuitgaven en meer bepaald voor investeringen in LOI. 

Punt 3. Wegnemen bestemde gelden voor het opleidingsfonds langdurig werkzoekenden 

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 de beslissing van de RMW van 30 juni 2014 om een opleidingsfonds voor langdurig 

werkzoekenden op te richten. Dit opleidingsfonds zou gespijst worden door de PWA (50 000 euro) en het 
OCMW Ingelmunster (10 000 euro). Het opleidingsfonds zou beheerd worden door het OCMW Ingelmunster. 

Deze middelen werden als bestemde gelden voor exploitatieuitgaven ingeschreven in het budget 2015 en de 
aanpassing MJP 2014-2019/1; 

Overwegende de beslissing van de RMW van 25 november 2014 om een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de PWA en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster (BKI) 
goed te keuren waarbij het beheer van de middelen van het opleidingsfonds naar de cvba Buitenschoolse 

Kinderopvang Ingelmunster zou gaan; 

Overwegende dat de bestemde gelden voor het opleidingsfonds voor langdurig werkzoekenden die 

in het budget 2015 en bij de aanpassing MJP 2014-2019/1 werden voorzien mogen weggenomen worden. 

De middelen zijn niet naar het OCMW Ingelmunster gekomen omdat door de RMW van 25 november 2014 
voor een andere formule werd gekozen, namelijk een samenwerking tussen de PWA en Buitenschoolse 

Kinderopvang Ingelmunster (BKI); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 60 000 euro bestemde gelden voor exploitatieuitgaven voor het opleidingsfonds voor langdurig 
werkzoekenden (10 000 euro inbreng van het OCMW Ingelmunster en 50 000 euro in breng van de 

PWA) voorzien in het budget 2015 en de aanpassing MJP 2014-2019/1 uit de bestemde gelden 

halen. 

Punt 4. Waarderingsregels per 1 januari 2014 – vaststelling 

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 de waarderingsregels voor 2014 dienen vast te liggen; 

Overwegende 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 (zie bijlage); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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 (zie bijlage). 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Punt 5. Aanpassen van de formatie van het OCMW-personeel 
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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 22 december 2014 tot 
vaststelling van de formatie van het OCMW-personeel na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 dat bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen bij 

lokale besturen geregulariseerd worden; 

Overwegende dat dit dient te gebeuren met ingang van 1 april 2015; 

Overwegende dat de gesubsidieerde contractuelen vanaf die datum gewoon contractueel 

personeel worden; 

Overwegende dat het bedrag van 95% van de loonsubsidie en van de gescobijdragevermindering 

wordt overgeheveld naar het budget; 

Overwegende dat dit voor het jaar 2015 neerkomt op een verlies van ongeveer 8.000 euro aan 
personeelssubsidies; 

Overwegende dat hiermee zal rekening gehouden worden in het budget en in het meerjarig 
financieel beleidsplan 2015-2019; 

Overwegende dat de formatie van het OCMW-personeel aangepast dient te worden zodat de 10 
VTE gesubsidieerde contractuelen toegevoegd worden aan het gewoon contractueel OCMW-personeel; 

Overwegende dat dit gaat om 4 VTE maatschappelijk werker (niveau B1-B3), 5,5 VTE technisch 

beambte poetsdienst (niveau E1-E3) en 0,5 VTE technisch beambte maaltijden (niveau E1-E3); 

Overwegende dat bij het gemeentebestuur ook 16 VTE gesubsidieerd contractueel personeel 

dienen geregulariseerd te worden; 

Overwegende dat het in het kader van het behoud van arbeidsvolume sociale maribel aangewezen 

is dat deze personeelsleden overgedragen worden aan het OCMW; 

Overwegende dat deze aangelegenheid werd besproken op het bijzonder onderhandelingscomité 
van 30 januari 2015 en er hierover geen principiële bezwaren werden geuit; 

Overwegende dat bijgevolg volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van het 
OCMW worden toegevoegd: 1 VTE technisch medewerker (niveau D4); 3 VTE technisch assistent (niveau 

D1-D3) en 12 VTE technisch beambte (niveau E1-E3); 

Overwegende dat de nodige personeelsbudgetten zullen verschoven worden van gemeente naar 

OCMW zodat deze personeelsleden vanaf 1 april 2015 op de payroll van het OCMW kunnen komen; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 2 maart 2015; 

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

Ingelmunster van 6 maart 2015; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en drie onthoudingen 

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 
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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 

Maatschappelijk werker (B1-B3) – cfr. artikel 103, § 2, 8° van het OCMW-decreet 4 

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 medewerker (D4) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 1 

Technisch assistent (D1-D3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 6,1 

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

Technisch beambte (E1-E3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 12 

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

decreet 
13 

Technisch beambte maaltijden (E1-E3) – cfr. artikel 103, § 2, 5° van het OCMW-decreet 0,5 

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

DE RAAD, 

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

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 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, 31 maart 2015, 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; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 2 maart 2015; 

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

Ingelmunster van 6 maart 2015; 

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

BESLUIT: met vijf stemmen voor en drie onthoudingen 

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

LOKAAL OPVANGINITIATIEF VOOR ASIELZOEKERS 

Punt 7. Kennisgeving verslag controlebezoek Fedasil 

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; 

Overwegende dat op 11 december 2014 een controlebezoek plaats vond door de 

regioverantwoordelijke van Fedasil in de LOI-initiatieven op het grondgebied Ingelmunster; 

Overwegende dat in het positieve verslag de goede opvolging door het LOI-team en de netheid 

van de huizen wordt geprezen;  
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Overwegende dat de nodige technische aanpassingen zijn doorgegeven aan de technische dienst; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende het feit dat België in 2015 zijn deelname aan het hervestigingsprogramma van het 

Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties zal verderzetten. In dit programma zijn dit 
jaar 300 vluchtelingen voorzien, waaronder 225 Syriërs en 75 Congolezen; 

Overwegende dat de eerste opvang gedurende 6 tot 7 weken gebeurt in een opvangcentrum van 

Fedasil, waarbij de vluchtelingen administratief in orde worden gesteld als erkend vluchteling;  

Overwegende dat de OCMW’s voor de tweede opvang worden opgeroepen om zich vrijwillig 

kandidaat te stellen voor de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen; 

Overwegende dat deze begeleiding is zeer arbeidsintensief en dat in het LOI van Ingelmunster 

reeds 48 vluchtelingen worden opgevangen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de brief van Fedasil van 18 februari 2015 

met de vraag tot vrijwillige deelname aan het hervestigingsprogramma. 

Art. 2. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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. 

DE ERMITAGE 

Punt 9. Goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2014 en kwaliteitsjaarplanning 2015 

DE RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op het kwaliteitsjaarverslag 2014 en op de kwaliteitsjaarplanning 2015 van het 

serviceflatgebouw ‘De Ermitage’, opgemaakt door de dagelijks verantwoordelijke; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het kwaliteitsjaarverslag 2014 en de kwaliteitsjaarplanning 2015 van het serviceflatgebouw ‘De 
Ermitage’ wordt goedgekeurd. 

Punt 10. Leuning op hellend vlak toegang 

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
17, § 2, 1° a (limiet van € 200.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 06); 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 

26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.000,00 incl. btw (6% 

btw); 

Op basis van artikel 26, §1, 3° b (aanvullende leveringen) van de wet van 15 juni 2006 betreffende 
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de aanvullende 

leveringen te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf en de leverancier die reeds 
voor de plaatsing van leuningen in het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ instaat, met name Granox BVBA, 

Koolskampstraat 61b te 8830 Gits; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1 De levering en plaatsing van een leuning op het hellend vlak van het serviceflatgebouw ‘De 

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

Art. 2. Deze uitgave te betalen met de fondsen van flatinvest. 

LOKALE DIENSTENECONOMIE 

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, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende de brief van het Departement van werk en sociale economie van 26 februari 2015;  

Overwegende dat er aanpassingen zijn in de werking van de lokale diensteneconomie vanaf 1 april 

2015 naar aanleiding van het nieuwe decreet Lokale diensteneconomie; 

Overwegende dat de doelgroepwerknemers voortaan door de VDAB zullen worden ingeschaald op 

basis van hun afstand naar de arbeidsmarkt i.p.v. hun opleidingsniveau en werkloosheidsduur. De 

maximumduur van het traject voor de doelgroepwerknemer wordt beperkt tot vijf jaar; 

Overwegende dat de huidige erkenning automatisch wordt overgenomen en dat de subsidiëring 

gefaseerd wordt aangepast; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van het departement van werk en sociale economie van 26 februari 2015 betreffende 
de lokale diensteneconomie. 

TEWERKSTELLING VOLGENS DE ARTIKELEN 57 QUATER, 60 § 7 EN 61 

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, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW –wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende de brief van de Vlaamse regering, Philippe Muyters van 25 februari 2015 met ref 

PHM, SC (bijlage 1); 

Overwegende dat met de 6de staatshervorming op 01 juli 2014 een deel van de bevoegdheden 

m.b.t. het tewerkstellingsbeleid werd overgedragen naar de gewesten waaronder de tewerkstellings-
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maatregelen artikelen 57quater, 60§7 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn;  

Overwegende dat in afwachting van de hervorming de momenteel geldende regelgeving 
betreffende deze maatregelen gelijk blijft tijdens 2015; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn; 

In opdracht: 
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