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Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 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 mei 2015 

bekend te maken. 

AGENDA 

Financiën 

1. Jaarrekening van het boekjaar 2014: vaststelling 

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

2. Goedkeuring jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2014 en kwaliteitsjaarplanning 2015 van de dienst gezinszorg 
en aanvullende thuiszorg 

3. Vaststelling urencontingent dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2015 

Regionale dienst schuldbemiddeling 

4. Afrekening bijdrage 2014 voor de regionale dienst schuldbemiddeling 

Proef-wonen 
5. Goedkeuring van de engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met 

doelgroepenplan proef-wonen Midden West-Vlaanderen  

De Rinkel activiteitencentrum 

6. Vraag om tussenkomst voor het activiteitencentrum De Rinkel, Peperstraat 8 te Tielt 

Personeel en organisatie 
7. Openverklaring van 1 VTE technisch assistent groendienst (contractueel, niveau D1-D3) te vervullen via 

aanwerving 

Toegevoegd punt 

7bis. Kennisname openbaar onderzoek bouwaanvraag 

BESLOTEN ZITTING 

Sociale dienst 

8. Kennisgeving beslissingen bijzonder comité sociale dienst van 13 mei 2015 

Algemeen bestuur 

9. Algemene vergadering van V.V.S.G., afdeling OCMW, op 11 juni 2015: aanduiden volmacht houder 
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Patrimonium 

10. Goedkeuring van de akte van aankoop voor openbaar nut van de woning Schoolstraat 15 tg. 

11. Aanstelling van de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties voor de aankoop wegens openbaar nut 
van de woning Schoolstraat 6 tg. 

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

Personeel 

13. Aanvaarding ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte technische dienst 
14. Vermeerderen uren tewerkstelling van een verzorgende in het kader van de samenwerking met OCMW 

Kortrijk 
15. 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 8 juni 2015. 

Met vriendelijke groeten, 

J. VANDEWEGHE 
Secretaris  

K. VANDECASTEELE 
Voorzitter 

 

OVERZICHTSLIJST 

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN TENZIJ ANDERS VERMELD. 
 
Punt 1. Jaarrekening van het boekjaar 2014: vaststelling 
Besluit: met vijf stemmen voor en drie onthoudingen 
De raad stelt de jaarrekening van het boekjaar 2014 van het OCMW Ingelmunster vast. 
 
Punt 2. Goedkeuring jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2014 en kwaliteitsjaarplanning 2015 van de dienst gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg 
Het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt vastgesteld. De kwaliteitsjaarplanning van de 
dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt goedgekeurd. 
 
Punt 3. Vaststelling urencontingent dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2015 
De raad neemt kennis van het urencontingent van de dienst gezinszorg: 16.730 uren vanaf 1 januari 2015. 
 
Punt 4. Afrekening bijdrage 2014 voor de regionale dienst schuldbemiddeling 
De raad neemt kennis van de afrekening van de regionale dienst voor schuldbemiddeling voor 2014, waarbij een creditnota van 1.509,55 euro 
werd ontvangen. 
 
Punt 5. Goedkeuring van de engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met 
doelgroepenplan proef-wonen Midden West-Vlaanderen 
De raad bevestigt op voldoende wijze betrokken te zijn bij de totstandkoming van het intergemeentelijk toewijzingsreglement en de inhoud 
ervan. De engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-
Vlaanderen wordt goedgekeurd. 
 
Punt 6. Vraag om tussenkomst voor het activiteitencentrum De Rinkel, Peperstraat 8 te Tielt 
De raad gaat niet in op de vraag tot tussenkomst aan het activiteitencentrum De Rinkel omdat er geen voorafgaandelijk overleg was en geen 
afspraken werden gemaakt over deze onvoorziene uitgave en structurele tussenkomst gebaseerd op cijfers van 2013. 
 
Punt 7. Openverklaring van 1 VTE technisch assistent groendienst (contractueel, niveau D1-D3) te vervullen via aanwerving 
De functie technisch assistent groendienst (contractueel, niveau D1-D3) wordt open verklaard via aanwerving. Het selectieprogramma en de 
selectiecommissie worden vastgesteld. 
 
Punt 7bis. Kennisname openbaar onderzoek bouwaanvraag 
De raad dient geen bezwaar in tegen de bouwaanvraag. 


