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Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 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 24 juni 2015 

bekend te maken. 

AGENDA 

Boodschappendienst 

1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst boodschappendienst 

‘De Ermitage’ assistentiewoningen 

2. Aanvraag om verlenging van de erkenning van ‘De Ermitage’ assistentiewoningen tot 30 september 2020 

Midwest ILV 

3. Goedkeuren jaarverslag en de jaarrekening boekjaar 2014 van ILV Midwest 

Natuur en bos 

4. Projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds, editie 2015 

De misthoorn 
5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in kader van het project De Misthoorn 

Woonzorgproject  ‘Thuis in Welzijn’ 
6. Kennisgeving subsidies van de provincie voor het vierde jaar woonzorgproject 

Sociale dienst 

7. Kennisgeving nieuw bestedingsbedrag voor 2015 als subsidie voor participatie en sociale activering en voor de 
specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 

8. Kennisgeving eindafrekening van de subsidieaanvragen in het kader van de verwarmingstoelage van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2014 

9. Kennisgeving van het bestedingsbedrag in het kader van het energiefonds voor het jaar 2015 

BESLOTEN ZITTING 

Sociale dienst 

10. Kennisgeving beslissingen bijzonder comité sociale dienst van 10 juni 2015 

Gunningen 

11. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 
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Personeel 

12. Contractuele aanstelling van een technisch beambte aanvullende thuiszorg in vervanging van een afwezige 

titularis 
13. 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 6 juli 2015. 

Met vriendelijke groeten, 

J. VANDEWEGHE 

Secretaris  

K. VANDECASTEELE 

Voorzitter 

 

OVERZICHTSLIJST 

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN TENZIJ ANDERS VERMELD. 
 
Punt 1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst boodschappendienst 
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de boodschappendienst tussen het OCMW Ingelmunster en ’t Persientje goed. 
 
Punt 2. Aanvraag om verlenging van de erkenning van ‘De Ermitage’ assistentiewoningen tot 30 september 2020 
De raad verzoekt de heer Vlaams Minister de erkenning van de groep van assistentiewoningen ‘De Ermitage’ te verlengen tot 30 september 
2020. 
 
Punt 3. Goedkeuren jaarverslag en de jaarrekening boekjaar 2014 van ILV Midwest 
Het jaarverslag van het dienstjaar 2014 van de ILV Midwest wordt goedgekeurd. 
 
Punt 4. Projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds, editie 2015 
De raad beslist niet in te gaan op de projectoproep betreffende aankoop te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds, 
editie 2015. 
 
Punt 5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in kader van het project De Misthoorn 
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het sociaal huis, de gemeente en het WZC Maria Rustoord goed vanaf 1 juli 2015. 
 
Punt 6. Kennisgeving subsidies van de provincie voor het vierde jaar woonzorgproject 
De raad neemt kennis van de voorziene subsidie van 25.000 euro voor het 4de projectjaar van het woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’ van 
Ingelmunster. 
 
Punt 7. Kennisgeving nieuw bestedingsbedrag voor 2015 als subsidie voor participatie en sociale activering en voor de 
specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 
De raad neemt kennis van de subsidies in het kader van de participatie en sociale activering ten bedrage van 3.399 euro en van de specifieke 
maatregel betreffende kansarme kinderen ten bedrage van 2.266 euro voor het jaar 2015. 
 
Punt 8. Kennisgeving eindafrekening van de subsidieaanvragen in het kader van de verwarmingstoelage van 1 januari 2014 
tot en met 31 december 2014 
De raad neemt kennis van de eindafrekening voor de subsidieaanvraag in het kader van de verwarmingstoelage t.b.v. 22.772,40 euro (reeds 
ontvangen in voorschot) en 1.120,00 euro nog te ontvangen voor de beheerskosten. 
 
Punt 9. Kennisgeving van het bestedingsbedrag in het kader van het energiefonds voor het jaar 2015 
De raad neemt kennis van het bestedingsbedrag vanuit het energiefonds t.b.v. 5.170,32 euro en 47.552,09 euro voor 2015. 


