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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; 

Joost Vandeweghe: secretaris. 

 
Verontschuldigd: Kurt Windels: burgemeester. 

 
Afwezig:   

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering 

De raad keurt de notulen van 26 mei 2015 goed. 

BOODSCHAPPENDIENST 

Punt 1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst boodschappendienst 

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 de organisatie van een boodschappendienst perfect kadert binnen de prioritaire 
beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW “Optimale thuiszorg voor ouderen”; 

Overwegende de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 juni 2014 van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Ingelmunster en ‘t Persientje voor de organisatie van een 

boodschappendienst gekoppeld aan de dienst warme maaltijden; 

Overwegende de vlotte samenwerking met ’t Persientje. Het grote voordeel is dat ’t Persientje zelf 

de boodschappen aan huis brengt en zelf zorgt voor de facturatie. Het OCMW moet enkel een regierol 

opnemen; 

Overwegende dat er slechts gering gebruikt gemaakt wordt van de boodschappendienst. 

Momenteel wordt door 2 gebruikers van de dienst warme maaltijden gebruik gemaakt van de 
boodschappendienst; 

Overwegende dat de we ervoor opteren om de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW 

Ingelmunster en ’t Persientje met 1 jaar te verlengen. 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de 
boodschappendienst tussen het OCMW Ingelmunster en ’t Persientje goed. 

 ‘DE ERMITAGE’ ASSISTENTIEWONINGEN 

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

DE RAAD, 



24 juni 2015 – blz. 2/5  

 

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

inzonderheid artikels 1, 57, 57 bis, 58, 59, 60, 61 en 62 bis; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikels 52, 162 §2, en 254; 

Gelet op het besluit van 9 maart 2013 van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap 
zorg en gezondheid, houdende erkenning van de groep van assistentiewoningen ‘De Ermitage’ van 1 oktober 

2012 tot 30 september 2015; 

Gelet op de verklaring over de brandveiligheid in een serviceflatgebouw en op het advies 
brandvoorkoming van 13 oktober 2014, waaruit blijkt dat de groep van assistentiewoningen ‘De Ermitage’ 

voldoet aan de geldende bepalingen betreffende de veiligheidsmaatregelen, die toepasselijk zijn voor 
dergelijke gebouwen; 

De Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid te verzoeken de 

erkenning te verlengen met de gebruikelijke termijn, namelijk tot 30 september 2020; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De heer Vlaams Minister beleefd te verzoeken de erkenning van de groep van assistentiewoningen 
‘De Ermitage’ te verlengen tot 30 september 2020. 

MIDWEST ILV 

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

DE RAAD, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op het activiteitenverslag over het jaar 2014 van de ILV Midwest. 

Overwegende dat dat de vooropgestelde resultaten werden bereikt en dat de financiële 

engagementen correct werden nageleefd 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag van het dienstjaar 2014 van de ILV Midwest wordt goedgekeurd. 

NATUUR EN BOS 

Punt 4. Projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het 

bossencompensatiefonds, editie 2015 

DE RAAD, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de brief van 18 mei 2015 van Natuur en Bos houdende een projectoproep voor aankoop 

van te bebossen gronden; 

Overwegende dat dit geen hoofdtaak is van het O.C.M.W.; 

Overwegende dat het grootste deel van de landbouwgronden van het O.C.M.W. verkocht zijn; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Niet in te gaan op de projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het 

bossencompensatiefonds, editie 2015. 

DE MISTHOORN 

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

DE RAAD, 
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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 De Misthoorn in haar huidige werking, door de beëindiging van de 
samenwerkingsovereenkomst met het RIZIV wordt stopgezet. De doelstelling en activiteiten blijven dezelfde 

als bij de oprichting in 2009. We vallen m.a.w. terug op de originele afspraken van 2009 tussen OCMW, 
gemeente en WZC om samen te werken ter ondersteuning van mensen met dementie via de Misthoorn. Het 

RIZIV was een opportuniteit die voor 4 jaar een grote extra is geweest. De projectfinanciering via de 

zorgvernieuwingsprojecten binnen het ZP3-akkoord is een enorme stimulans geweest, waarmee De 
Misthoorn haar naam en faam heeft kunnen waarmaken ; 

Overwegende dat de doelgroep van de Misthoorn alle kwetsbare inwoners van de gemeente 
Ingelmunster en omliggende gemeenten zijn, die geconfronteerd worden met het ziektebeeld;  

Overwegende dat het organiseren van lotgenotencontacten, begeleiding, geheugenscreening en 

sensibilisering dementie de toekomstige acties van De Misthoorn zijn;  

Overwegende dat de partners van het project dezelfde zouden blijven nl. het WZC Maria Rustoord, 

de gemeente en het OCMW, maar in een andere werkvorm. De stuurgroep i.k.v. het ZP3-project (met o.a. 
het SEL als partner) wordt ontbonden op 24/06/2015. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst 

opgemaakt met de partners (gemeente, OCMW en WZC). De partners blijven samenkomen voor opvolging 
en aansturing van De Misthoorn, in een nieuwe stuurgroep; 

Overwegende dat het huidige huis van De Misthoorn – als uithangbord – blijft bestaan; 

Overwegende dat het personeel terug valt op de afspraken van 2009:  De aanwerving van de 
psychologe Sarah Verschuere door het WZC Maria Rustoord kaderde in de projectmiddelen van het RIZIV. 

Nu de projectsubsidie eindigt, wordt haar contract stopgezet.  Elke Vandamme (OCMW) en Els Verraest 
(WZC Maria Rustoord) blijven werken voor hun moederorganisatie, maar worden verder deeltijds vrijgesteld  

voor de samenwerking rond dementie in Ingelmunster;  

Overwegende dat de kostprijs van de initiatieven inzake sensibilisering wordt gerecupereerd via 
inkomgelden (indien mogelijk) en deels via een sponsoring van de 3 partners, en dit steeds na voorafgaand 

overleg met de partners. Voorstel is dat elke partner een startbedrag inbrengt van 2.500 euro, dat door De 
Misthoorn wordt beheerd. Tijdens systematisch overleg met de partners worden de inkomsten en uitgaven 

geëvalueerd a.h.v. een tussentijds financieel verslag, dat door De Misthoorn wordt opgemaakt. Na één jaar 
wordt er een evaluatie gemaakt, die als basis zal dienen voor het daaropvolgend begrotingsjaar;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het sociaal 
huis, de gemeente en het WZC Maria Rustoord goed vanaf 01 juli 2015. 

WOONZORGPROJECT ‘THUIS IN WELZIJN’ 

Punt 6. Kennisgeving subsidies van de provincie voor het vierde jaar woonzorgproject 

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 dat er via de provincie een subsidie werd aangevraagd van max 200.000 euro 
over 5 jaar voor het indienen van een woonzorgproject; 

Gelet op het feit dat voor Ingelmunster het project ‘Thuis in Welzijn’ werd goedgekeurd. Per jaar 

wordt de subsidie voor dit project doorgestuurd na het bezorgen van de nodige documenten; 

Overwegende dat het voortgangsrapport over het derde projectjaar tegen 31 januari 2015 werd 

ingediend bij de Provincie. Op 23/04/2015 besliste de deputatie om een subsidie van 25.000 euro voor het 
4de projectjaar (01/11/2014-31/10/2015) te voorzien en in uitbetaling te zetten na goedkeuring van het 

voorgangsrapport van het derde jaar; 

Overwegende dat o.a. de uitwerking van de wijze doos en de promenadewandeling inzake zorg, 
gezondheid en gezond wonen naast de behandeling van de woonzorgdossiers, de voorziene grote acties 

voor het vierde jaar zijn; 

NEEMT KENNIS: 
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Art. 1. Van de voorziene subsidie van 25.000 euro voor het 4de projectjaar van het woonzorgproject 

‘Thuis in welzijn’ van Ingelmunster. 

SOCIALE DIENST 

Punt 7. Kennisgeving nieuw bestedingsbedrag voor 2015 als subsidie voor participatie en 

sociale activering en voor de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 

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 ieder OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie ontvangt bedoeld om de 

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 
dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren;  

Overwegende dat er daarbovenop een specifieke maatregel is uitgevaardigd voor kansarme 

kinderen. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie van 
achtergestelde minderjarigen; 

Overwegende dat de verdeling van de subsidies over de OCMW’s bekend is gemaakt in het KB van 
27 maart 2015 ter bevordering van de maatschappelijke participatie van OCMW-cliënten ; 

Overwegende dat de subsidie voor 2015 betreffende de participatie en sociale activering (socio-

culturele) voor Ingelmunster 3.399 euro en de subsidie in het kader van de specifieke maatregel betreffende 
de kansarme kinderen 2.266 euro bedraagt;  

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 

gemeente op datum van 1 januari 2015; 

Overwegende dat om de subsidie te verdelen de maximumtoelage 120 euro per volwassen 

gezinslid en 140 euro per minderjarig bedraagt;  

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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, 

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 OCMW de aanvragen in het kader van de verwarmingstoelagen behandelt; 

Overwegende dat de aanvragen, de verwerking en de subsidieaanvragen in Ingelmunster door de 

sociale dienst gebeuren; 

Overwegende dat voor 2014 een toelage werd aangevraagd van 22 772,40 euro aan het 
stookoliefonds. Dit bedrag hebben we bij wijze van voorschot in verschillende stortingen via de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangen; 

Overwegende dat het OCMW naast deze toelage 10 euro per dossier aan beheerskosten ontvangt.  

Aangezien we 112 dossiers hebben behandeld, zal aan het OCMW nog 1.120,00 euro als saldo uitbetaald 

worden; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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 
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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 ieder OCMW vanuit de energiefonds (Fonds voor gas en elektriciteit) een 

subsidie krijgt om tussen te komen in energiefacturen van cliënten indien ze een energieschuld hebben; 

Gelet op het feit dat de bestedingsbedragen voor 2015 op 12 mei 2015 werden gepubliceerd en 

voor Ingelmunster 5.170,32 euro bedraagt;     

Overwegende dat dit bedrag uit het energiefonds over zo veel mogelijk cliënten wordt verdeeld en 
er van daaruit  maximum 250 euro wordt gegeven aan gezinnen, cliënten met co-ouderschap en wie 

alimentatiegeld betaalt en 200 euro aan alleenstaanden; 

Gelet op het feit dat het OCMW daarnaast  47.552,09 euro ontvangt voor de personeelsinzet in het 

kader van energie; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het bestedingsbedrag vanuit het energiefonds t.b.v. 5.170,32 euro en 47.552,09 euro voor 

2015. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn; 
In opdracht: 

De secretaris, 

 
 

 
 

Joost Vandeweghe 

 

 

De voorzitter, 

 
 

 
 

Katrien Vandecasteele 
 

 


