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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 29 september 2015 

Notule 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, 

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester (vanaf punt 12); 

Joost Vandeweghe: secretaris 

Verontschuldigd: Kurt Windels: burgemeester verontschuldigd voor 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. ,   

9. , 10. , 11.  

Afwezig:  

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet, meer bepaald de artikels 44, 181 en 182; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd en worden opgenomen in het register van 
beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

PATRIMONIUM 

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

wegens openbaar nut van de woning Doelstraat 34 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Overwegende dat het OCMW wil overgaan tot het bouwen van assistentiewoningen in de 

Doelstraat en Nieuwstraat; 

Overwegende dat de woning Doelstraat 34 te koop aangeboden wordt en dat deze de ideale 

uitweg zou vormen voor deze voorziening; 

Gelet op de schatting van 5 juli 2012 t.b.v. 145.100 €; 

Gelet op de aankoopbelofte van 28 augustus 2015 t.b.v. 120.000 €; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties aan te stellen voor alle verrichtingen voor de 

aankoop voor openbaar nut van de woning gelegen Doelstraat 34 tg. voor de maximumprijs 

binnen de schatting. 

3.  Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Neegro bvba, Oostrozebekestraat 287 A 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 51 en 254; 



RMW van 29 september 2015: notule Pagina 2/5 

Gelet op de persoonlijke kennisgeving van 7 september 2015, inzake het openbaar maken van een 

milieuvergunningsaanvraag, conform artikel 17, § 3, van het Vlaams Reglement betreffende de 

Milieuvergunningen door het college van burgemeester en schepenen betreffende de 
milieuvergunningsaanvraag van Neegro bvba voor een glastuinbouwbedrijf te Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 287 A; 

Overwegende dat bedoeld perceel gelegen is nabij de eigendom van het OCMW gelegen te 

Ingelmunster, Krekelstraat 18; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de milieuvergunningsaanvraag van Neegro bvba voor een 

activiteit te Ingelmunster, Oostrozebekestraat 287 A. 

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 RAAD, 

Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Overwegende de overeenkomst van Belfius betreffende de recuperatie van kosten van een 

instelling na overlijden van de titularis van de rekening; 

Overwegende dat het hierdoor mogelijk is om het geld dat op een systeem I-rekening van een 

cliënt staat nog te gebruiken volgens de toegelaten wettelijke regels na het overlijden van de cliënt; 

Overwegende dat er zonder die overeenkomst met Belfius voor de betaling van bevoorrechte 

facturen (nutsvoorzieningen, verblijfsfacturen, begrafeniskosten) een akkoord nodig is van de erfgenamen. 

Door die overeenkomst kan het OCMW dus die bevoorrechte facturen betalen zonder akkoord van de 
erfgenamen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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 

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 Poetsdienst een attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) heeft van de 

Federale overheidsdienst voor de periode van 13 juni 2013 tot en met 12 juni 2015; 

Overwegende dat ingevolge de verdere uitvoering van de zesde Staatshervorming de activering 

van de werkloosheidsuitkeringen (Activa, Sine,…) vanaf 1 juli 2014 overgeheveld werd van Federaal naar 
Gewesten en Gemeenschappen; 

Overwegende de brief van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) van 30 juli 

2015; 

Overwegende dat dit concreet betekent dat eventueel nieuwe SINE-aanwervingen in de 

Poetsdienst recht geven op een subsidie voor het OCMW; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van 30 juli 2015 van het Departement Werk en Sociale Economie betreffende een 
attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) voor de Poetsdienst. 
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6.  Kennisnemen mail van 24 augustus 2015 van GSD-v betreffende de collectieve 

hospitalisatieverzekering DIBISS-Ethias voor het dienstjaar 2016 

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 het OCMW en het gemeentebestuur voor de hospitalisatieverzekering voor hun 

personeel aangesloten zijn bij de collectieve verzekering DIBISS-Ethias via GSD-v; 

Overwegende de mail van GSD-v van 24 augustus 2015 waarbij meegedeeld wordt dat de 
bedragen van de premies en de garanties onveranderd blijven voor het jaar 2016; 

Overwegende dat DIBISS deze verlenging officieel zal publiceren via een omzendbrief; 

Overwegende dat dit betekent dat er voor 2016 budgettair geen gevolgen zijn; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de mail van 24 augustus 2015 van GSD-v betreffende de collectieve verzekering DIBISS-Ethias 
voor het dienstjaar 2016. 

SOCIALE ZAKEN 

7.  Sinterklaasactie 2015 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de maandelijkse voedselbedelingen waar een betrekkelijk groot aantal gezinnen op 
afkomen; 

Overwegende dat er niets specifieks gedaan wordt ter gelegenheid van Sinterklaas en dat juist 
voor de kinderen uit deze gezinnen op dat ogenblik het gemis het meest aangevoeld wordt; 

Gelet op de samenstelling van de pakketten mag de kostprijs van een pakket geraamd worden op 

9,56 euro; 

Overwegende dat er 90 pakketten zullen dienen gemaakt te worden, wat neerkomt op een totale 

kostprijs van 860,40 euro; 

Gelet op de winst van ‘quiz for food’, georganiseerd door dokter Axel Decraene, ten bedrage van 

2.300 euro die aangewend kan worden om speelgoed te kopen voor de kinderen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Aan de gezinnen die maandelijks uitgenodigd worden tot de voedselbedeling wordt een pakket ter 

beschikking gesteld voor de kinderen in hun gezin. 

Art. 2. Bij Colruyt Oostrozebeke snoep, zuivelproducten, fruit en sandwiches aan te kopen om 90 

pakketten te kunnen samenstellen voor een totale prijs van 860,40 euro. 

Art. 3. De raad neemt kennis van de aankoop van speelgoed ten bedrage van 2.300 euro naar aanleiding 

van de opbrengst van de ‘quiz for food’ georganiseerd door dokter Axel Decraene. 

8.  Deelname groepsaankoop groene stroom 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat de provincie net als de voorgaande jaren deze winter 2015-2016 opnieuw een 
groepsaankoop groene stroom organiseert. Hiervoor wordt opnieuw samengewerkt met PriceWise. Voor de 

rest zal de campagne ook gelijklopend verlopen: start inschrijvingsperiode op 1 december, vrijblijvende 

inschrijving, overstapdatum aansluitend op de huidige contracten,… 

Overwegende dat de provincie opnieuw de medewerking van de gemeenten en OCMW’s vraagt om 

een loket te organiseren waar inwoners die geen toegang tot internet hebben, terecht kunnen om zich in te 
schrijven voor de groepsaankoop; 
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Overwegende dat het OCMW in kader van het woonzorgproject wil meewerken en ook omdat we 

kansengroepen maximaal willen bereiken zou zowel in de gemeente als het sociaal huis loket georganiseerd 

worden op volgende tijdstippen: 

 milieudienst: ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur en di en do van 13.30 tot 16.30 uur. 

 sociaal huis: wo van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom 2015-2016 van de provincie. 

DE ERMITAGE 

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

ruimte 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de aangetekende brief van 28 juli 2015 van De Ermitage VOF, uitbater van de polyvalente 

ruimte van het serviceflatgebouw ‘De Ermitage’; om een pelletkachel te mogen plaatsen; 

Overwegende dat er geen schouw voorzien is in de polyvalente ruimte en dat een uitlaat door het 

dak of via de voormuur uitstoot zou geven voor de bewoners boven de polyvalente ruimte en het 
ongestoord gebruik van de terrassen verhinderen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Niet toe te staan een pelletkachel te plaatsen in de polyvalente ruimte van ‘De Ermitage’. 

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

voor 1 jaar 

De RAAD, 

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 de Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid, houdende voorlopige erkenning van ‘De Ermitage’ als groep van assistentiewoningen per 1 
oktober 2015 voor 1 jaar; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het besluit van de heer Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid, 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, 

Overwegende dat het griepseizoen jaarlijks een verhoogd risico inhoudt voor 65-plussers en het 

dus belangrijk is te wijzen op het belang van een griepvaccinatie vanaf 65 jaar; 

Gelet op het feit dat het Logo vraagt aan alle gemeenten om in te stappen in een project, waarbij 

alle 65-jarigen (of idealiter alle inwoners van 65 tot 69 jaar) aangeschreven worden. Dit project loopt reeds 

5 jaar; 

Overwegende dat het Logo opnieuw gratis folders en affiches ter beschikking stelt om te 

verspreiden op publieke plaatsen; 

Gelet op het feit dat er hierover ook een artikel gepubliceerd zal worden in het gemeentelijk 

infomagazine van de gemeente (editie november – december); 
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NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de deelname aan het project griepvaccinatie van het Logo door alle 65-jarige 

Ingelmunsternaren aan te schrijven, de folders en affiches op publieke plaatsen ter beschikking te 
stellen en een artikel in het gemeentelijke infomagazine te laten verschijnen (editie november – 

december). 

SOCIAAL HUIS 

12.  Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen in het sociaal huis 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de brief van 23 juli 2015 waarbij medegedeeld wordt dat de RVP om besparingsredenen 

het aantal zitdagen wil beperken in de provincie en meer te concentreren op de zitdagen in Roeselare en op 

de digitalisering; 

Gelet op het feit dat deze zitdagen zeer druk bijgewoond werden en een goede combinatie 

vormden met de zitdagen voor de pensioenen voor de zelfstandigen, die op hetzelfde ogenblik gehouden 
werden; 

Overwegende dat de RVP een opleiding wil voorzien voor het personeel van de sociale dienst om 
de bevolking goed te kunnen bijstaan; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het feit dat de RVP vanaf 1 oktober 2015 geen zitdagen meer zal organiseren in het sociaal 
huis. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.15u. 

 

 

 

 

 

Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 

secretaris voorzitter 


