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Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 augustus 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 augustus 

2015 bekend te maken. 

AGENDA 

Buitenschoolse kinderopvang 

1. Aanstellen van twee vertegenwoordigers van het OCMW Ingelmunster in het toezichtscomité voor de 
opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang 

Algemeen 
2. Residentie Artemis: notulen algemene vergadering van 4 juni 2015: kennisgeving 

3. Kringwinkel Midwest: jaarverslag 2014: kennisgeving 
4. Maatregelen voor hittegolf 2015 

5. Kennisgeving jaarverslag v.z.w. Efrem en samenwerking Dyzo 

Financiën 
6. Verhuurprijs van de cafetaria de Ermitage eigendom van het OCMW en verhuurd door het OCMW: indexering 

met ingang van 1 juli 2015 
7. Tarieflijst OCMW Ingelmunster – kennisgeving 

8. Vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/2 

9. Vaststelling van de budgetwijziging 2015-1 

Patrimonium 

10. Duikerstraat 22: bekrachtiging einde huurceel per 31 oktober 2015 
11. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Rozestraat 84 door de heer en mevrouw Hedwig Henderyckx-

Vandezande Anne-Marie voor het bouwen van stalling 

Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers 
12. Kennisgeving oproepingsbrief van 29 juni 2015 van Fedasil tot vrijwillige deelname aan het 

hervestigingsprogramma 
13. Kennisgeving brief van 28 juli 2015 betreffende de terbeschikkingstelling van de 2 bufferplaatsen 

14. Vraag per mail van 28 juli 2015 om de opvangcapaciteit te verhogen 

Sociale dienst 

15. Vaststelling bezoldigings- en tewerkstellingsregeling van de OCMW-cliënten die met toepassing van artikel 60, 

§ 7, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 
tijdelijk tewerkgesteld worden in een betrekking bij het OCMW 
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BESLOTEN ZITTING 

Sociale dienst 

16. Kennisgeving beslissingen bijzonder comité sociale dienst van 8 juli 2015 
17. Kennisgeving beslissingen bijzonder comité sociale dienst van 19 augustus 2015 

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

19. Bekrachtiging beslissing van de OCMW-secretaris van 23 juli 2015 houdende aanstelling van een raadsman 

inzake Eres nv 

Personeel 

20. Aktename van de beslissing van Binnenlands Bestuur Vlaanderen betreffende de erkenning als Lokale 
diensteneconomieonderneming (LDE) vanaf 1 april 2015 

21. Contractuele aanstelling van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) in vervanging van een afwezige 

titularis 
22. Kennisgeving beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

 

Duur van de vergadering: 1u30. 

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 31 augustus 2015. 

Met vriendelijke groeten, 

J. VANDEWEGHE 

Secretaris  

K. VANDECASTEELE 

Voorzitter 
 

OVERZICHTSLIJST 

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN TENZIJ ANDERS VERMELD. 
 

Punt 1. Aanstellen van twee vertegenwoordigers van het OCMW Ingelmunster in het toezichtscomité 
voor de opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang 

Mevrouw Katrien Vandecasteele, OCMW-voorzitter, en de heer Kurt Decloedt, OCMW-raadslid, worden aangewezen 
als vertegenwoordigers in het toezichtscomité voor de overeenkomst met het Gemeentebestuur van Ingelmunster 

en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang. 

 

Punt 2. Residentie Artemis: notulen algemene vergadering van 4 juni 2015: kennisgeving 

De raad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2015 van residentie Artemis. 

 

Punt 3. Kringwinkel Midwest: jaarverslag 2014: kennisgeving 

De raad neemt kennis van het activiteitenverslag van het dienstjaar 2014 van de ‘kringwinkel midwest’. 

 

Punt 4. Maatregelen voor hittegolf 2015 

De raad neemt kennis van de getroffen maatregelen voor de hittegolf 2015. 

 

Punt 5. Kennisgeving jaarverslag v.z.w. Efrem en samenwerking Dyzo 

De raad neemt kennis van het jaarverslag van Efrem en van de samenwerking met Dyzo. 
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Punt 6. Verhuurprijs van de cafetaria de Ermitage eigendom van het OCMW en verhuurd door het 

OCMW: indexering met ingang van 1 juli 2015 

De raad stelt de geïndexeerde huurprijs vast voor cafetaria De Ermitage met ingang van 1 juli 2015. 

 

Punt 7. Tarieflijst OCMW Ingelmunster – kennisgeving 

De raad neemt kennis van de tarieflijst OCMW Ingelmunster (versie juli 2015). 

 

Punt 8. Vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/2 

De raad stelt de aanpassing MJP2014-2019/2 (strategische nota – wijziging, financiële nota en motivering van de 

wijzigingen) van het OCMW Ingelmunster vast. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring worden bezorgd aangezien de gemeentelijke bijdrage wijzigt. 

 

Punt 9. Vaststelling van de budgetwijziging 2015-1 

De raad stelt de budgetwijziging 2015-1 (verklarende nota en financiële nota) van het OCMW Ingelmunster vast. 

 

Punt 10. Duikerstraat 22: bekrachtiging einde huurceel per 31 oktober 2015 

De huurceel van de woning, gelegen in de Duikerstraat nr. 22 tg. wordt beëindigd per 31 oktober 2015. 

 

Punt 11. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Rozestraat 84 door de heer en mevrouw Hedwig 

Henderyckx-Vandezande Anne-Marie voor het bouwen van stalling 

Er wordt geen bezwaar ingediend tegen de bouwaanvraag van Hedwig Henderyckx-Vandezande Anne-Marie, 

Rozestraat 84 tg. voor het optrekken van een gebouw te Ingelmunster, Rozestraat. 

 

Punt 12. Kennisgeving oproepingsbrief van 29 juni 2015 van Fedasil tot vrijwillige deelname aan het 

hervestigingsprogramma 

De raad neemt kennis van de brief van Fedasil van 29 juni 2015 met de nieuwe oproep tot vrijwillige deelname aan 

het hervestigingsprogramma. De raad gaat niet in op de vraag tot deelname gezien de arbeidsintensiviteit van de 
begeleiding en het huidige aantal vluchtelingen dat in het LOI van Ingelmunster wordt opgevangen. 

 

Punt 13. Kennisgeving brief van 28 juli 2015 betreffende de terbeschikkingstelling van de 2 

bufferplaatsen 

De raad neemt kennis van de ter beschikkingstelling van de 2 bufferplaatsen in het LOI vanaf 30 juli 2015. 

 

Punt 14. Vraag per mail van 28 juli 2015 om de opvangcapaciteit te verhogen 

De raad beslist geen aanvraag tot uitbreiding van het Lokaal Opvanginitiatief voor Asielzoekers in te dienen. 

 

Punt 15. Vaststelling bezoldigings- en tewerkstellingsregeling van de OCMW-cliënten die met 
toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 tijdelijk tewerkgesteld worden in een betrekking bij het 
OCMW 

De raad stelt de bezoldiging en de tewerkstellingsregeling van de tewerkgestelden onder het statuut art 60, § 7 

vanaf 1 september 2015 vast. 

 


