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Aanwezig:  Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

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

Joost Vandeweghe: secretaris. 

 
Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede: raadslid; 

   Kurt Windels: burgemeester. 
 

Afwezig:   

 
 

 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering 

De raad keurt de notulen van 28 april 2015 goed. 

FINANCIËN 

Punt 1. Jaarrekening van het boekjaar 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 jaarrekening 2014 zoals voorbereid door de financieel beheerder tijdig ter 
beschikking werd gesteld aan de Raadsleden; 

Overwegende dat de jaarrekening 2014 volgende onderdelen bevat: 

 de beleidsnota 

 de financiële nota 

 de samenvatting van de algemene rekeningen 

 de toelichting bij de jaarrekening 

Overwegende dat de toelichting een verduidelijking biedt van de jaarrekening. De toelichting moet 

niet worden vastgesteld; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en drie onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening van het boekjaar 2014 van het OCMW 

Ingelmunster vast. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

Punt 2. Goedkeuring jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2014 en kwaliteitsjaarplanning 2015 

van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

DE RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/1998 houdende de erkenning en de 
subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30/11/1999 houdende de nadere regelen voor de minimale 
kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Overwegende dat de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg elk jaar uiterlijk tegen  15 april 

een kwaliteitsjaarverslag en een kwaliteitsjaarplanning dient over te maken aan het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid; 

Gelet op de bespreking van de tekst van het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag en de 
kwaliteitsplanning van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, 
waarvan tekst in bijlage, vast te stellen. 

Art. 2. De kwaliteitsjaarplanning van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, waarvan tekst in 
bijlage, goed te keuren. 

Punt 3. Vaststelling urencontingent dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2015 

DE RAAD, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn, inzonderheid art. 89; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, 

inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 

de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat het subsidiaal urencontingent van de dienst Gezinszorg 15.500 uren bedraagt 
vanaf 2012; 

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering waarin op 13 mei 2014 het subsidiabel 
urencontingent dienst Gezinszorg van het OCMW Ingelmunster werd vastgesteld op 17.784 uren voor het 

dienstjaar 2014. Dit was een uitbreiding van 2.284 uren in het kader van de samenwerking met Kortrijk. 

Door besparingen in het beleidsdomein welzijn de maximaal aantal gesubsidieerde uren beperkt 

worden. Bij de berekening van het urencontingent werd rekening gehouden met de realisatiegraad 2013 

toegepast op het toegekende urencontingent van 2014; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Kennis te nemen van de vaststelling van het urencontingent van de dienst Gezinszorg: 16.730 uren 
vanaf 1 januari 2015. 

REGIONALE DIENST SCHULDBEMIDDELING 

Punt 4. Afrekening bijdrage 2014 voor de regionale dienst schuldbemiddeling 

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 het feit dat in de algemene vergadering van 23 april 2015 de definitieve bedragen werden 

goedgekeurd voor de bijdrage die ieder OCMW betaalt voor de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling; 

Overwegende dat de bijdrage voor 2014 voor het OCMW Ingelmunster 16.101,33 euro bedraagt, 

berekend op basis van afname en van solidariteit; 

Overwegende dat aangezien onze bijdrage voordien op 17.610,88 euro geraamd was, we met de 

afrekening een kredietnota van 1.509,55 euro hebben ontvangen;   

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. Kennis te nemen van de afrekening van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling van 2014, 

waarbij we een creditnota van 1.509,55 euro hebben ontvangen. 

PROEF-WONEN 

Punt 5. Goedkeuring van de engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk 

toewijzingsreglement met doelgroepenplan proef-wonen 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; 

Gelet op de open oproep in kader van het experimentenprogramma Wonen – Welzijn van het 

departement RWO en departement WVG van 18 oktober 2010, tot het indienen van experimentele projecten 
waarin de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal stond; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot de toekenning van een subsidie aan de 

geselecteerde projecten naar aanleiding van de open oproep ‘wonen-welzijn’ van 15 juli 2011 en bijhorende 
brief ter goedkeuring van de projectaanvraag Proef-wonen Midden West-Vlaanderen; 

Overwegende dat het drie jaar durende experiment Proef-wonen Midden West-Vlaanderen van 
start ging op 1 september 2011 en bij de tussentijdse evaluaties in februari 2013 en oktober 2014 goede 

resultaten kon voorleggen; 

Overwegende dat het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid en het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om die reden op zoek ging naar pistes in kader van continuering; 

Gelet op het ‘stappenplan nieuwe regelgevende kader proefwonen, implementatie nieuwe manier 
van werken voor het proefwonen’ van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid en het 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met voorstel om - ter continuering van het Proef-wonen - 
via een  intergemeentelijke samenwerkingsverband een intergemeentelijk toewijzingsreglement met een 

doelgroepenplan voor ‘proefwonen’ op te stellen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het artikel 1, 3 en 7 van het besluit 
van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding 

van de experimentenoproep ‘wonen-welzijn’ dat ondermeer het project ‘Proef-wonen Midden West-
Vlaanderen’ in kader van de uitvoering van dit stappenplan met 1 jaar verlengde (31.08.2014 tot 

31.08.2015); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17 maart 2015 houdende de goedkeuring van de 
derde subsidieperiode IGS Woonbeleid regio Izegem met meerjarenbudget; 

Overwegende dat de drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid van de 
regio Midden West-Vlaanderen (IGS Roeselare, -Izegem en – Tielt) zowel tijdens de experimentele fase als 

in kader van de verdere continuering instaan voor de coördinatie m.b.t. het intergemeentelijk 
toewijzingsreglement Proef-wonen; 

Overwegende het feit dat sinds de start van het experiment project Proef-wonen de OCMW ’s 

vertegenwoordigd zijn in elk multidisciplinair team Proef-wonen (één team per subregio: Roeselare, Tielt en 
Izegem); 

Overwegend dat wanneer een gemeente beslist tot de opmaak van een lokaal 
toewijzingsreglement, dit in samenspraak dient te gebeuren met de lokale besturen, lokale huisvestings- en 

welzijnsactoren; 

Overwegende dat het ontwerpreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen, dat door de 
Regionale Stuurgroep  Proef-wonen werd ontwikkeld op basis van de ervaringen tijdens de experimentele 

fase, werd besproken op het lokaal woonoverleg waaraan het OCMW participeert op 26 maart 2014 en 5 
november 2014;  

Overwegende het positief advies van het lokaal woonoverleg m.b.t. de verdere uitwerking van het 

aanvraagdossier ‘Intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen regio Midden 
West-Vlaanderen’ op 5 november 2014 .  Dit dossier is samengesteld uit volgende stukken: het 

intergemeentelijk toewijzingsreglement, de memorie van toelichting, het doelgroepenplan en diverse 
bijlagen, waaronder de door alle partners ondertekende engagementsverklaring. 

Overwegende de door het OCMW op te nemen engagementen in de verklaring terug te vinden zijn 
onder luik ‘de welzijnspartners bevinden zich ertoe tot/om...’ en ‘alle partners verbinden zich er toe om ...’.  
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Overwegende dat dit aanvraagdossier werd voorgesteld op de toelichtingsvergadering van 20 april 

2015 voor gemeente- en OCMW-raadsleden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Te bevestigen op voldoende wijze betrokken te zijn bij de totstandkoming van het 

intergemeentelijk toewijzingsreglement en de inhoud ervan, met ingesloten doelgroepenplan, als 
positief te adviseren. 

Art. 2. De engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met 

doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen goed te keuren en ondertekend terug te 
bezorgen aan de projectcoördinator. 

DE RINKEL ACTIVITEITENCENTRUM 

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

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 brief van het OCMW van Tielt van 26 maart 2015 met vraag voor een tussenkomst 
door het OCMW van Ingelmunster voor het activiteitencentrum De Rinkel voor 2015;  

Overwegende dat De Rinkel een activiteitencentrum is dat zich vooral richt op mensen met 

ernstige en langdurige psychiatrische problemen en/of mensen met een lichte tot matige mentale handicap; 

Overwegende dat de OCMW-raad van Tielt eenzijdig een beslissing heeft genomen om enkel nog 

voor de inwoners van de eigen stad, die gebruik maken van het activiteitencentrum De Rinkel financieel 
tussen te komen en de andere OCMW’s momenteel zonder voorafgaand overleg oproept om ook voor hun 

inwoners tussen te komen op basis van een rekeningstabel gebaseerd op het aantal deelnemers in 2013. 
Voor Ingelmunster zou 520,83 euro zijn gebaseerd op 1 inwoner;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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.   

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

DE RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

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

Overwegende dat de functie technisch assistent groendienst (contractueel, niveau D1-D3) vacant is 
in de personeelsformatie; 

Overwegende dat het hier om een functie gaat die zal ingezet worden binnen de technische dienst, 
cel groen en begraafplaatsen, van de gemeente; 

Overwegende dat deze functie kan ingevuld worden via aanwerving; 

Overwegende dat aan elke aanwerving een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

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

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De functie technisch assistent groendienst (contractueel, niveau D1-D3) wordt open verklaard via 

aanwerving. 
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Art. 2. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 

kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het in de functiebeschrijving 

geschetste profiel. De inhoudelijke proef omvat: 

 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 3. Indien het aantal kandidaten meer dan 30 bedraagt, volgt er een preselectie op basis van CV en 

motivatiebrief; de 30 weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor het schriftelijk examen. De 

preselectie wordt uitgevoerd door de selectiecommissie. 

Art. 4. Om aangeworven te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de algemene en specifieke 

aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 5.  Het beschikken over een rijbewijs B strekt tot de aanbeveling. 

Art. 6. Voor deze functie wordt de maximaal toegekende anciënniteit beperkt tot 10 jaar. 

Art. 7. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. 

Art. 8. De selectiecommissie bestaat uit: 

 De heer Frank Benoit – diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (voorzitter van de 

selectiecommissie); 

 De heer Koen Vanneste – deskundige werkleiding; 

 De heer Rufin Degrande – docent Provinciale Tuinbouwschool Kortrijk; 

 De heer Stefaan De Clercq – bestuurssecretaris (secretaris van de selectiecommissie). 

Art. 9. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 10. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

Art. 11. Deze vacature wordt aangekondigd via de pers, het Krantje, de VDAB en de gemeentelijke 
website. 

Art. 12. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is vrijdag 10 juli 2015. Kandidaturen worden gericht 
aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

TOEGEVOEGD PUNT 

De voorzitter vraagt volgend item bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Dit wordt eenparig 
goedgekeurd. 

Punt 7bis. Kennisname openbaar onderzoek bouwaanvraag door Ivo Quintelier voor de 
Rozestraat 88 tg. 

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 de persoonlijke kennisgeving inzake het openbaar maken van een bouwaanvraag door het 
College van Burgemeester en Schepenen; betreffende de bouwaanvraag van Ivo Quintelier voor de 

Rozestraat 88 tg.; 

Overwegende dat bedoeld perceel paalt aan de eigendom van het OCMW gelegen te Ingelmunster, 

Rozestraat; 

Overwegende dat deze werken geen invloed hebben op het patrimonium van het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  Geen bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag van Ivo Quintelier voor het optrekken van een 
gebouw te Ingelmunster, Rozestraat 88. 
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BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn; 

In opdracht: 
De secretaris, 

 
 

 

 
Joost Vandeweghe 

 

 

De voorzitter, 

 
 

 

 
Katrien Vandecasteele 

 

 


