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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 29 september 2015 bekend te maken. 

 

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 1 oktober 2015. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Aanstelling van de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, voor de aankoop 

wegens openbaar nut van de woning Doelstraat 34 

Betreffende de aanstelling van de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, voor de aankoop wegens 

openbaar nut van de woning Doelstraat 34 te Ingelmunster. 

3.  Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Neegro bvba, Oostrozebekestraat 287 A 

De raad heeft geen bezwaar tegen de milieuvergunningsaanvraag van Neegro bvba. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Goedkeuring van de overeenkomst met Belfius betreffende de recuperatie van kosten van 
een instelling na overlijden van de titularis van de rekening 

De overeenkomst tussen het OCMW Ingelmunster en Belfius betreffende de recuperatie van kosten van een 

instelling na overlijden van de titularis van de rekening wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Kennisnemen brief van 30 juli 2015 van het Departement Werk en Sociale Economie 

betreffende een attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) voor de poetsdienst 

Betreffende de verlenging van het attest SINE, ontvangen van het Departement Werk en Sociale Economie, 

voor de periode van 13/06/2015 tot en met 12/06/2017. 

6.  Kennisnemen mail van 24 augustus 2015 van GSD-v betreffende de collectieve 

hospitalisatieverzekering DIBISS-Ethias voor het dienstjaar 2016 

De raad neemt kennis van de mail van DIBISS betreffende de verlenging van de polis hospitalisatie-

verzekering DIBISS-Ethias via GSD-v voor het jaar 2016. 

SOCIALE ZAKEN 

7.  Sinterklaasactie 2015 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Sinterklaasactie, worden 90 pakketten samengesteld met snoep, fruit, 

zuivelproducten en speelgoed voor kinderen van gezinnen die naar de voedselbedeling komen of die het 
financieel niet aankunnen hier zelf voor te zorgen. 

8.  Deelname groepsaankoop groene stroom 

De raad beslist deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de provincie. 

DE ERMITAGE 

9.  ‘De Ermitage’ assistentiewoningen: vraag tot plaatsen pelletkachel in de polyvalente 

ruimte 
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De raad beslist geen toelating te geven tot het plaatsen van een pelletkachel in de polyvalente ruimte van 

‘De Ermitage’. 

10.  Voorlopige erkenning 'De Ermitage' groep van assistentiewoningen per 1 oktober 2015 
voor 1 jaar 

De raad neemt akte van het besluit van de Administrateur-Generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
van 18 augustus 2015, houdende de voorlopige erkenning van ‘De Ermitage’ groep van assistentiewoningen 

vanaf 1 oktober 2015 voor de termijn van 1 jaar. 

GEZONDHEID 

11.  Kennisgeving deelname campagne griepvaccinatie 2015 

De raad neemt kennis van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne. 

SOCIAAL HUIS 

12.  Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen in het sociaal huis 

De raad neemt kennis van het afschaffen van de zitdagen van de RVP in het sociaal huis van Ingelmunster 
vanaf 1 oktober 2015. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

13.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

14.  Contractueel aanstellen van een technisch assistent groendienst (niveau D1-D3) via 

aanwerving 

Betreffende de contractuele aanstelling van een technisch assistent groendienst via aanwerving. 

15.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar voor de functie technisch 
assistent groendienst (niveau D1-D3) 

Betreffende de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar voor de functie technisch 
assistent groendienst. 

16.  Contractueel aanstellen van een logistiek beambte (niveau E1-E3) 

Betreffende de contractuele aanstelling van een logistiek beambte. 

17.  Contractueel aanstellen van een technisch beambte in vervanging van een afwezige 
titularis 

Betreffende de contractuele aanstelling van een technisch beambte door middel van een 
vervangingsovereenkomst. 

18.  Kennisnemen beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer. 

SOCIALE DIENST 

19.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 9 september 

2015 

De raad neemt kennis van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst. 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Joost Vandeweghe        Katrien Vandecasteele 

 


