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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 27 oktober 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 28 oktober 2015. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Kennisname vonnis Hof van Beroep inzake OCMW/Francovera 

De raad neemt kennis van het vonnis van het Hof van Beroep van 18 september 2015 inzake 

Francovera/Morlion en zal de rechtsplegingsvergoeding en het ereloon van de advocaat vereffenen. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

middel van VIA 3 

De raad neemt kennis van de extra middelen sociale maribel door middel van VIA 3 voor het OCMW 

Ingelmunster ten bedrage van 2.712,48 euro voor de jaren 2013 en 2014 samen en 2.741,22 euro voor het 
jaar 2015. 

4.  Kennisname responsabiliseringsbijdrage 2014 voor het OCMW 

Voor het jaar 2014 is het OCMW Ingelmunster geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. 

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

De raad aanvaardt het eervol ontslag van de OCMW-secretaris wegens pensionering met ingang van 1 maart 
2016. 

6.  Aanvaarden ontslag van de financieel beheerder van het OCMW 

De raad keurt de vraag tot ontslag van de financieel beheerder van het OCMW goed met ingang van 1 maart 

2016. 

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

Openverklaren van het ambt van OCMW-secretaris (voltijds, contractueel) via bevordering als gevolg van het 
aanvaarden van het eervol ontslag van de huidige OCMW-secretaris wegens pensionering. 

8.  Openverklaren van het ambt van financieel beheerder van het OCMW (contractueel, 0.75 

VTE) via bevordering 

Betreffende de openverklaring van het ambt van financieel beheerder van het OCMW voor 0.75 VTE op 
contractuele basis via bevordering.

SOCIALE ZAKEN 

9.  Begeleiding lokale diensteneconomie 

Naar aanleiding van het nieuwe decreet Lokale diensteneconomie, dat ingaat vanaf 1 april 2015, zal de 
dienst lokale diensteneconomie naar de toekomst toe aan een aantal nieuwe voorwaarden moeten voldoen. 

Vzw Mentor biedt gratis advies en een basisopvolging (micro-analyse) aan alle LDE-initiatieven uit de regio 

Zuid-West-Vlaanderen ter ondersteuning van deze transitie. Zowel collectieve overlegmomenten als 
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individuele ondersteuning en analyses zijn voorzien. Ook Ingelmunster kon hierbij aansluiten en daartoe 

wordt een overeenkomst met vzw Mentor ondertekend. 

ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Vaststelling van de budgetwijziging 2015-2 

Betreffende de vaststelling van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW Ingelmunster. 

SOCIAAL HUIS 

11.  Zitdag RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en RVP 
(Rijksdienst voor Pensioenen) in het sociaal huis 

De raad neemt kennis van de zitdagen van de RSVZ en de RVP in het sociaal huis. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

Betreffende de contractuele aanstelling van een technisch beambte in het kader van een 
tewerkstellingsmaatregel. 

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

Betreffende de contractuele aanstelling van een technisch beambte voor de dienst aanvullende thuiszorg 

met ingang van 1 november 2015 voor onbepaalde duur. 

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

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

SOCIALE ZAKEN 

16.  Aanwenden huurwaarborg voor renovatie van een assistentiewoning 

Betreffende de aanwending van de huurwaarborg voor de renovatie van een assistentiewoning omdat die in 

slechte staat werd achtergelaten. 

SOCIALE DIENST 

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

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Joost Vandeweghe        Katrien Vandecasteele 

 


