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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 24 juni 2015 goed. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

Punt 1. Aanstellen van twee vertegenwoordigers van het OCMW Ingelmunster in het 

toezichtscomité voor de opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang 

DE RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet, meer bepaald artikel 51, § 1; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende 
goedkeuring van de overeenkomst met het Gemeentebestuur van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse 

Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de overeenkomst met het Gemeentebestuur van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse 

Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, meer bepaald artikel 4, § 
3; 

Overwegende dat in het kader van deze overeenkomst een toezichtscomité wordt ingesteld 

bestaande uit 6 leden, waarin elke partner 2 vertegenwoordigers heeft; 

Overwegende dat het OCMW 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor dit toezichtscomité; 

Gelet op het voorstel om mevrouw Katrien Vandecasteele, OCMW-voorzitter, en de heer Kurt 
Decloedt, OCMW-raadslid, voor te dragen als vertegenwoordigers in het toezichtscomité; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier stemmen tegen 

Art. 1. 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. 

ALGEMEEN 

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

DE RAAD, 

Gelet op de O.C.M.W. - wet van 8 juli 1976; 
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Gelet op het O.C.M.W.- decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 4 juni 2015 van residentie 

Artemis; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2015 van residentie Artemis. 

Punt 3. Kringwinkel Midwest: jaarverslag 2014: kennisgeving 

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 ‘kringwinkel midwest’. 

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

engagementen correct werden nageleefd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het activiteitenverslag van het dienstjaar 2014 van de ‘kringwinkel midwest’. 

Punt 4. Maatregelen voor hittegolf 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 nieuwsflash van het Agentschap ‘Zorg en Gezondheid’ van 29 juni 2015; 

Gelet op de brochure‘informatie bestemd voor gezondheids- en welzijnswerkers werkzaam met 
bejaarden’ 

Gelet op de mail van de O.C.M.W. – secretaris aan alle diensten van het O.C.M.W. van 30 juni 
2015 betreffende de waarschuwing ‘hitte en ozon’; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de getroffen maatregelen voor de hittegolf 2015. 

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

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 de samenwerkingsovereenkomst met vzw Efrem, een vzw gespecialiseerd in 

dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden, na een positieve evaluatie van de samenwerking werd 

hernieuwd op 01/04/2011;  

Overwegende dat er iedere tweede dinsdag van de maand tussen 14u30 en 16u30 een 

vertegenwoordiger van Efrem in het Sociaal Huis op zitdag komt. Verder kan er ook telefonisch en per email 
contact worden gehouden met Efrem voor uitwisseling van informatie; 

Gelet op het feit dat het jaarverslag van vzw Efrem voor 2014 in bijlage terug te vinden is, waaruit 

blijkt dat het aantal begeleidingen in 2014 in Ingelmunster op hetzelfde peil gebleven is als in 2013. Er 
waren 16 begeleidingen; 

Overwegende dat vzw Efrem eind 2014 gefusioneerd is met Tussenstap tot de organisatie Dyzo en 
de samenwerkingsakkoorden door Dyzo werden overgenomen; 

Overwegende dat de kostprijs voor de samenwerking voor 2015 is 1581,38 euro; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het jaarverslag van Efrem en van de samenwerking met Dyzo. 

FINANCIËN 
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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, 

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 indexering van de prijzen resulteert in een stijging van de prijs met 1,04%; 

Overwegende dat vanaf 1 juli volgende huurprijs wordt toegepast: 

Woning Per maand 

Straat Nummer.  Huur vorige verschil 

Cafetaria De Ermitage  1.500 1.515,56 +15,56 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de geïndexeerde huurprijs vast voor de cafetaria De 

Ermitage van 1.515,56 euro met ingang van 1 juli 2015. 

Punt 7. Tarieflijst OCMW Ingelmunster – kennisgeving 

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 de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster (versie juli 2015); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de tarieflijst OCMW Ingelmunster (versie juli 2015). 

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

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;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Overwegende dat de aanpassing MJP2014-2019/2 zoals voorbereid door de financieel beheerder 

tijdig ter beschikking werd gesteld aan de Raadsleden; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van de aanpassing 

MJP2014-2019/2 (strategische nota – wijziging, financiële nota en motivering van de wijzigingen) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing MJP2014-2019/2 van 

het managementteam van 26 juni 2015; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing MJP2014-2019/2 van 
het CBS van 29 juni 2015; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de aanpassing MJP2014-2019/2 (strategische nota – 

wijziging, financiële nota en motivering van de wijzigingen) van het OCMW Ingelmunster vast. 

Art. 2. Deze Raadsbeslissing zal met bijlagen aan de Gemeenteraad ter goedkeuring worden bezorgd 
aangezien de gemeentelijke bijdrage wijzigt. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn dient op deze Gemeenteraad de aanpassing MJP2014-2019/2  toe te lichten. 
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Punt 9. Vaststelling van de budgetwijziging 2015-1 

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;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2015-1 zoals voorbereid door de financieel beheerder tijdig 

ter beschikking werd gesteld aan de Raadsleden; 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het voorontwerp van de budgetwijziging 
2015-1 (verklarende nota en financiële nota) (bijlage 1); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-1 van het 
managementteam van 26 juni 2015; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-1 van het CBS 
van 29 juni 2015; 

BESLUIT: met vijf stemmen voor en vier onthoudingen 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de budgetwijziging 2015-1 (verklarende nota en 
financiële nota) van het OCMW Ingelmunster vast. 

Art. 2. Deze Raadsbeslissing zal met bijlagen aan de Gemeenteraad ter goedkeuring worden bezorgd. De 
voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient op deze Gemeenteraad de 

budgetwijziging 2015-1 toe te lichten. 

PATRIMONIUM 

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

DE RAAD, 

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

Gelet op het O.C.M.W.- decreet; 

Gelet op de reorganisatie van de woningen, gebruikt voor het Lokaal Opvanginitiatief voor 
asielzoekers; 

Overwegende dat in de Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers meer voorzien wordt voor 
alleenstaanden, zodat een tijdelijke opvangwoning voor grotere gezinnen minder noodzakelijk is; 

Overwegende dat de huurceel van de woning, gelegen in de Duikerstraat nr. 22 tg. kan beëindigd 
worden op 31 oktober 2015, mits aangetekende opzeg voor 31 juli 2015; 

Gelet op de aangetekende opzegbrief op 16 juli 2015 door het O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De huurceel van de woning, gelegen in de Duikerstraat nr. 22 tg. te beëindigen 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 

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 persoonlijke kennisgeving inzake het openbaar maken van een bouwaanvraag door het 

College van Burgemeester en Schepenen; betreffende de bouwaanvraag van Hedwig Henderyckx-

Vandezande Anne-Marie, Rozestraat 84 tg.; 
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Overwegende dat bedoeld perceel paalt aan de eigendom van het O.C.M.W. gelegen te 

Ingelmunster, Rozestraat; 

Overwegende dat deze werken geen invloed hebben op het patrimonium van het O.C.M.W.; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag van Hedwig Henderyckx-Vandezande Anne-
Marie, Rozestraat 84 tg. voor het optrekken van een gebouw te Ingelmunster, Rozestraat zn. 

LOKAAL OPVANGINITIATIEF VOOR ASIELZOEKERS 

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

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 de OCMW’s begin juli 2015 een nieuwe oproep ontvingen voor hervestiging 
van vluchtelingen in België van Fedasil; 

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Asiel en migratie het programma voor de hervestiging 
van vluchtelingen in ons land steunt, zoals bepaald in het regeerakkoord. Omdat België zich steeds solidair 

heeft getoond bij humanitaire rampen, heeft hij beslist om de inspanningen van België op gebied van 

hervestiging in 2015 te verhogen voor de Syrische vluchtelingen; 

Overwegende dat de eerste opvang gedurende 6 tot 7 weken gebeurt in een opvangcentrum van 

Fedasil, waarbij de vluchtelingen administratief in orde worden gesteld als erkend vluchteling ;  

Overwegende dat de OCMW’s voor de tweede opvang worden opgeroepen om zich vrijwillig 

kandidaat te stellen voor de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen; 

Overwegende dat deze begeleiding zeer arbeidsintensief is en dat in het LOI van Ingelmunster 

reeds 48 vluchtelingen worden opgevangen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de brief van Fedasil van 29 juni 2015 met 

de nieuwe oproep tot vrijwillige deelname aan het hervestigingsprogramma. 

Art. 2. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat niet in op de vraag tot deelnamen 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, 

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 Fedasil van 28 juli 2015 betreffende het ter beschikking stellen van de 

bufferplaatsen van het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers; 

Overwegende dat Deze plaatsen reeds ingevuld zijn op 30 juli 2015; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de ter beschikkingstelling van de 2 bufferplaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief voor 

asielzoekers vanaf 30 juli 2015. 

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

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; 
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Gelet op de mail van 28 juli 2015 van Fedasil om dringend bijkomende opvangplaatsen voor 

asielzoekers te creëren; 

Gelet op de besprekingen met het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat het O.C.M.W. reeds een zeer groot aantal opvangplaatsen gecrëerd heeft in het 

verleden en dat Fedasil zelf beslist heeft daarvan een aantal op te zeggen, waardoor het huidig tekort zeker 
in de hand gewerkt wordt; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen aanvraag tot uitbreiding van het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers in te dienen. 

SOCIALE DIENST 

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, 

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 elk OCMW volgens art 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan optreden in de hoedanigheid van werkgever;  

Overwegende dat de personen tewerkgesteld volgens art 60§7 niet behoren tot het 

personeelsbestand van het OCMW in de strikte zin van het woord. Het is een speciaal statuut waarbij er een 
beperkte werkgeversbijdrage is. Daarvoor krijgt het OCMW minimum een subsidie t.b.v. het bedrag van het 

leefloon voor een persoon met gezinslast voor een beperkte periode; 

Overwegende dat het OCMW zelf als werkgever, rekening houdende met de arbeidswet, de 

voorwaarden van de tewerkstelling kan bepalen; 

Overwegende dat de voorwaarden van de tewerkgestelden onder art 60§7 vanaf 01.09.2015 als 
volgt zijn:  

 De vakantieregeling privé wordt toegepast. Als de werknemer het vorig jaar volledig heeft 

gewerkt, heeft hij recht op 23 vakantiedagen, waarvan 20 wettelijke vakantiedagen en 3 
bijkomende vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen worden eerst opgenomen. 

 De toegepaste weddeschaal is de E1-schaal. 

 Er worden maaltijdcheques uitbetaald voor hetzelfde bedrag van het OCMW personeel en 

betaald per dag waarop gewerkt wordt en die binnen de gewerkte dagen van het OCMW valt, 

indien er een minimum tewerkstellingsduur voorzien is van 6 maanden. Sinds 01/06/2015 
worden elektronische maaltijdcheques gegeven. 

 Betrokkenen worden aangesloten bij Ethias verzekering met een tussenkomst door het OCMW 

in de kosten van de basisformule, indien er een minimum tewerkstellingsduur voorzien is van 6 
maanden (cfr de rechtspositieregeling). 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de bezoldiging en de tewerkstellingsregeling van de 

tewerkgestelden onder het statuut art 60§7 vanaf 01.09.2015 als volgt vast: 

• De vakantieregeling privé wordt toegepast. Als de werknemer het vorig jaar volledig heeft 
gewerkt, heeft hij recht op 23 vakantiedagen, waarvan 20 wettelijke vakantiedagen en 3 

bijkomende vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen worden eerst opgenomen. 

• De toegepaste weddeschaal is de E1-schaal. 

• Er worden maaltijdcheques uitbetaald voor hetzelfde bedrag van het OCMW personeel en 

betaald per dag waarop gewerkt wordt en die binnen de gewerkte dagen van het OCMW valt, 
indien er een minimum tewerkstellingsduur voorzien is van 6 maanden. Sinds 01/06/2015 wordt 

gewerkt met elektronische maaltijdcheques. 
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• Betrokkenen worden aangesloten bij Ethias verzekering met een tussenkomst door het OCMW 

in de kosten van de basisformule, indien er een minimum tewerkstellingsduur voorzien is van 6 

maanden. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn; 

In opdracht: 
De secretaris, 

 

 
 

 
Joost Vandeweghe 

 

 

De voorzitter, 

 

 
 

 
Katrien Vandecasteele 

 

 


