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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; 

Joost Vandeweghe: secretaris. 
 

Verontschuldigd:  
 

Afwezig:   

 
 

 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering 

De raad keurt de notulen van 31 maart 2015 goed. 

SOCIALE DIENST 

Punt 1. Samenwerking met groep Intro in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan 

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 binnen de nieuwe decreten maatwerk en lokale diensteneconomie is beslist dat 

alle betrokken initiatieven een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) zullen moeten opstellen voor hun 
doelgroepwerknemers; 

Overwegende dat we verwachten dat deze verplichting in de toekomst ook bij andere sociale 
tewerkstelling zal worden toegepast; 

Overwegende dat  ‘Tender rond POP’ een Vlaams ESF-project is dat ondersteuning voorziet voor 

de ondernemingen rond de ontwikkeling en begeleiding van de persoonlijke ontwikkelingsplannen voor 
werknemers uit de sociale economie; 

Overwegende dat BDO AdForum is aangesteld om deze opdracht uit te voeren, in samenwerking 
met het ESF-Agentschap, de koepelorganisaties, het Departement Werk& Sociale economie, de VDAB, het 

Vlaams Subsidieagentschap en een partnerschap van adviesbureaus die werkzaam zijn binnen de sociale 

economie; 

Overwegende dat Groep Intro vzw de partner is die instaat voor de ondersteuning in onze regio en 

waarmee we zullen samenwerken voor de nodige opleiding en begeleiding in kader van het POP; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de samenwerking met Groep Intro vzw in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Punt 2. Ondersteuning erkenningsaanvraag van het LOGO Midden-West-Vlaanderen 

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; 



28 april 2015 – blz. 2/2  

 

Overwegende dat Logo Midden-West-Vlaanderen een vzw is die werkt aan gezondheidsbevordering 

en ziektepreventie. Het preventiedecreet vormt de wettelijke basis voor de werking van het Logo; 

Overwegende dat het OCMW van Ingelmunster samenwerkt met het Logo Midden-West-
Vlaanderen en krijgt ondersteuning op vlak van het gezondheidsbeleid;  

Overwegende dat er zich een nieuwe erkenningsronde voor de Vlaamse Logo’s aandient.  De 
huidige erkenningen lopen immers ten einde op 31 december 2015; 

Overwegende dat de procedure voor verlenging van de erkenningen is bepaald in het besluit van 

de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009;   

Overwegende dat een element daarbinnen is dat minimum de helft van de opgesomde en 

regionaal aanwezige preventieorganisaties (lokale besturen, huisartsenkringen, CLB’s, ziekenfondsen, 
consultatiebureaus van Kind en Gezin, externe en interne diensten voor preventie en bescherming op het 

werk) het akkoord tot aanvraag erkenning ondertekenen.  Dit akkoord tot erkenningsaanvraag impliceert 

geen lidmaatschap; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ondersteunt de aanvraag tot erkenning van het Logo 
Midden-West-Vlaanderen. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 
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