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       Aan 

        

        
 

 
 

 
 

 

contactpersoon 

Stefaan De Clercq 

 

tel 

051 33 74 13 

 

mail 

stefaan.declercq@ingelmunster.be 

 

datum 

15 oktober 2015 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 30 van het OCMW-decreet, in te lichten over de bijeenkomst 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster op 27 oktober 2015 om 20.00 u. in de 
raadzaal van het sociaal huis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

 
Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 

 
Voor de raadsleden wordt eerst een bezoek gepland aan de huizen in de Schoolstraat 6 en Doelstraat 34. 

We stellen voor om 19u00 samen te komen aan de Schoolstraat 6. 

 
Gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden krijgen vanaf november de agenda van de raad voor 

maatschappelijk welzijn respectievelijk via email en via email/cobra@home. Andere belangstellenden kunnen 
deze agenda verder via email bekomen, mits dit te laten weten aan stefaan.declercq@ingelmunster.be. 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Kennisname vonnis Hof van Beroep inzake OCMW/Francovera 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen van extra koopkrachtmiddelen sociale maribel 2013, 2014 en 2015 door middel van VIA 3 

4.  Kennisname responsabiliseringsbijdrage 2014 voor het OCMW 

5.  Aanvaarden eervol ontslag wegens pensionering van de OCMW-secretaris 

6.  Aanvaarden ontslag van de financieel beheerder van het OCMW 

7.  Openverklaren van het ambt van OCMW-secretaris (contractueel, voltijds) via bevordering 

8.  Openverklaren van het ambt van financieel beheerder van het OCMW (contractueel, 0.75 VTE) via 
bevordering 
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SOCIALE ZAKEN 

9.  Begeleiding lokale diensteneconomie 

ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Vaststelling van de budgetwijziging 2015-2 

SOCIAAL HUIS 

11.  Zitdag RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en RVP (Rijksdienst voor 

Pensioenen) in het sociaal huis 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

13.  Contractuele aanstelling van een technisch beambte (niveau E1-E3) via een tewerkstellingsmaatregel 

14.  Contractuele aanstelling van een technisch beambte aanvullende thuiszorg (niveau E1-E3) 

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

SOCIALE ZAKEN 

16.  Aanwenden huurwaarborg voor renovatie van een assistentiewoning 

17. Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 14 oktober 2015 

 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

Joost Vandeweghe 

 De voorzitter, 

Katrien Vandecasteele 
 


