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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 oktober 2015 

Notule 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

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

Fien Debeuf, Peter Landuyt: raadsleden; 
Joost Vandeweghe: secretaris; 

Dries Couckuyt: secretaris wnd. voor 5.  

Verontschuldigd: Kurt Decloedt: raadslid; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Joost Vandeweghe: secretaris verontschuldigd voor 5.  (Verontschuldigd op basis van 
artikel 37 van het OCMW-decreet) 

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. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Kennisname vonnis Hof van Beroep inzake OCMW/Francovera 

 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 200, 201 en 254; 

Gelet op het arrest van het Hof van Beroep van 18 september 2015 waarbij de beschikking van 6 

september 2011 gehandhaafd wordt en de fout van de ontwerper niet voldoende hoog ingeschat wordt, 

waardoor de ontwerper vrijgesteld wordt van aansprakelijkheid en elk der partijen haar kosten dient te 
dragen; 

Gelet op de factuur van meester Maeseele; 

Overwegende dat meester Guy Maeseele verder het OCMW wil verdedigen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het arrest van het Hof van Beroep van 18 september 2015. 

Art. 2. De rechtsplegingvergoeding t.b.v. 1.310,00 euro en de factuur van meester Maeseele t.b.v. 

2.589,40 euro wordt ten laste genomen. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

middel van VIA 3 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de brief van GSD-V betreffende koopkrachtmiddelen sociale maribel 2013, 2014 en 2015 

met betrekking tot het uitvoeren van de VIA 3 akkoorden; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW- decreet; 

Gelet op de wet van 24 oktober 2011 waarbij DIBISS bevoegd is voor de berekening en de inning 

van de responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen; 

Gelet op de brief van 29 september 2015 van DIBISS waarbij meegedeeld wordt dat de 

responsabiliseringsbijdrage 2014 voor het OCMW nul euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van 29 september 2015 van DIBISS betreffende de responsabiliseringsbijdrage 2014 

voor het OCMW. 

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

De secretaris verlaat de vergadering overeenkomstig artikel 37 van het OCMW-decreet. Het jongste raadslid 
de heer Dries Couckuyt neemt de functie van secretaris waar. 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

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

Gelet op de brief van 12 oktober 2015 betreffende de vraag om eervol ontslag per 1 maart 2018 
van de OCMW-secretaris, Joost Vandeweghe, geboren op 27 februari 1953 en tewerkgesteld in het statutair 

kader sinds 1 augustus 1974; 

Overwegende dat de OCMW-secretaris dit ontslag wil vervroegen tot 1 maart 2016 ingeval de 
RMW in de opvolging wenst te voorzien door het benoemen van een opvolger via de bevorderingsprocedure 

voorzien in de rechtpositieregeling, mits de opvolger de taak kan of wil opnemen; 

Overwegende dat de RMW in de opvolging wenst te voorzien door in huidige zitting de aanvatting 

goed te keuren van de bevorderingsprocedure, voorzien in de rechtpositieregeling, voor het benoemen van 

een opvolger als OCMW-secretaris per 1 januari 2016; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het ontslag van Joost Vandeweghe uit de functie van secretaris OCMW-Ingelmunster om reden 
van pensioen te aanvaarden. 

Art. 2. Aan Joost Vandeweghe, geboren op 27 februari 1953, en tewerkgesteld als secretaris OCMW 

Ingelmunster in het statutair kader, eervol ontslag te verlenen uit zijn ambt op datum 1 maart 
2016. Met ingang van deze datum wordt hij gemachtigd de eretitel van secretaris te voeren. Als de 

opvolger OCMW-secretaris zijn functie niet kan of wil opnemen wordt de datum van eervol ontslag 
gewijzigd in 1 maart 2018. 

Art. 3. Dit ontslagbesluit over te maken aan PDOS teneinde de rechten op een rustpensioen in de 
overheidssector uit te putten en het pensioendossier op de gebruikelijke wijze te laten afhandelen. 
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6.  Aanvaarden ontslag van de financieel beheerder van het OCMW 

De RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-
personeel; 

Gelet op het schrijven van 14 oktober 2015 van mevrouw Tine Dhont waarin zij vraagt tot ontslag 

uit haar functie van financieel beheerder van het OCMW met ingang van 1 maart 2016; 

Overwegende dat mevrouw Tine Dhont in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

28 april 2010 werd aangesteld als financieel beheerder van het OCMW met ingang van 1 juni 2010; 

Overwegende dat de continuïteit van de dienstverlening van de financiële dienst van het OCMW 

gegarandeerd is door de stafmedewerker financiën; 

Overwegende dat dit verzoek tot ontslag bijgevolg kan worden aanvaard; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het verzoek tot ontslag van mevrouw Tine Dhont, financieel beheerder van het OCMW, wordt 
ingewilligd met ingang van 1 maart 2016. 

Art. 2. Mevrouw Tine Dhont wordt hartelijk bedankt voor de inzet en geleverde inspanningen tijdens haar 
periode als financieel beheerder van het OCMW Ingelmunster. 

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

De RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel; 

Gelet op het bericht van de heer Joost Vandeweghe, OCMW-secretaris, waarin hij vraagt om eervol 
ontslag en zijn pensioen aankondigt met ingang van 1 maart 2016; 

Overwegende dat de functie van OCMW-secretaris bijgevolg vacant komt in de personeelsformatie; 

Gelet op het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 waarbij sprake is van de inkanteling van de 

OCMW’s in de gemeentebesturen vanaf 2019; 

Overwegende dat het bijgevolg niet opportuun is om de functie van OCMW-secretaris statutair in 

te vullen; 

Overwegende dat het wel opportuun is om de functie van OCMW-secretaris voorlopig contractueel 
in te vullen teneinde de continuïteit van de dienstverzekering te garanderen binnen het OCMW; 

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 83 van het OCMW-decreet de nieuwe secretaris 
zes maanden voor het beëindigen van het ambt van de uittredend secretaris in dienst kan treden, teneinde 

een vlotte overgang te verzekeren; 

Overwegende dat wordt voorgesteld de nieuwe secretaris in dienst te laten treden vanaf 1 januari 
2016 zodat er een overgangsperiode van twee maanden ontstaat; 

Gelet op de functiebeschrijving van OCMW-secretaris in bijlage; 

Overwegende dat deze functie kan ingevuld worden via bevordering; 

Overwegende dat op deze manier een besparing ontstaat binnen het personeelsbudget aangezien 

het niet gaat om een nieuwe aanwerving; 

Overwegende dat aan elke bevordering een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De functie van OCMW-secretaris (contractueel) wordt open verklaard via bevordering. 

Art. 2. De functiebeschrijving van OCMW-secretaris wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
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Art. 3. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 

kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het in de functiebeschrijving 

geschetste profiel. De inhoudelijke proef omvat: 

 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 4. Geslaagde kandidaten dienen een test af te leggen die hun management- en 

leiderschapscapaciteiten toetst. Deze test wordt afgenomen door een extern selectiebureau. 

Kandidaten die reeds zo’n test met succes afgelegd hebben voor de functie van OCMW-secretaris, 
behouden hun resultaat van deze test voor de duur van drie jaar, overeenkomstig de 

rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 5. Om bevorderd te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de algemene en specifieke 

bevorderingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 6. De selectiecommissie bestaat uit: 

 Mevrouw Frieda Maes – OCMW-secretaris Anzegem (voorzitter van de selectiecommissie); 

 De heer Tom Vanpoucke – gemeente- en OCMW-secretaris Meulebeke; 

 De heer Bernard Pottie – gewestelijk ontvanger; 

 De heer Joost Vandeweghe – OCMW-secretaris Ingelmunster (secretaris van de 

selectiecommissie). 

Art. 7. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 
beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 8. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 
bevonden kandidaten. 

Art. 9. Deze vacature wordt aangekondigd aan de in aanmerking komende personeelsleden, hetzij tegen 

ontvangstmelding, hetzij via aangetekend schrijven. 

Art. 10. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is vrijdag 13 november 2015. Kandidaturen worden 

gericht aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

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

VTE) via bevordering 

De RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel; 

Gelet op het bericht van mevrouw Tine Dhont, financieel beheerder van het OCMW, waarin zij 

vraagt om ontslag uit haar functie van financieel beheerder van het OCMW met ingang van 1 maart 2016; 

Overwegende dat de functie van financieel beheerder OCMW voorzien is in de personeelsformatie 
van het OCMW voor 0.75 VTE; 

Gelet op het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 waarbij sprake is van de inkanteling van de 
OCMW’s in de gemeentebesturen vanaf 2019; 

Overwegende dat het bijgevolg niet opportuun is om de functie van finaniceel beheerder van het 

OCMW statutair in te vullen; 

Overwegende dat het wel opportuun is om de functie van financieel beheerder van het OCMW 

voorlopig contractueel in te vullen teneinde de continuïteit van de dienstverzekering te garanderen binnen 
het OCMW; 

Gelet op de functiebeschrijving van financieel beheerder van het OCMW in bijlage; 

Overwegende dat deze functie kan ingevuld worden via bevordering; 

Overwegende dat aan elke bevordering een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De functie van financieel beheerder van het OCMW (contractueel, 0.75 VTE) wordt open verklaard 

via bevordering. 

Art. 2. De functiebeschrijving van financieel beheerder van het OCMW wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

Art. 3. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 

kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het in de functiebeschrijving 
geschetste profiel. De inhoudelijke proef omvat: 

 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 4. De selectietechnieken bevatten in elk geval een proef die het financieel-economisch inzicht van de 

kandidaten toetst. 

Art. 5. Om bevorderd te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de algemene en specifieke 

bevorderingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 6. De selectiecommissie bestaat uit: 

 Mevrouw Frieda Maes – OCMW-secretaris Anzegem (voorzitter van de selectiecommissie); 

 De heer Tom Vanpoucke – gemeente- en OCMW-secretaris Meulebeke; 

 De heer Bernard Pottie – gewestelijk ontvanger; 

 De heer Joost Vandeweghe – OCMW-secretaris Ingelmunster (secretaris van de 

selectiecommissie). 

Art. 7. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 
beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 8. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 
bevonden kandidaten. 

Art. 9. Deze vacature wordt aangekondigd aan de in aanmerking komende personeelsleden, hetzij tegen 

ontvangstmelding, hetzij via aangetekend schrijven. 

Art. 10. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is vrijdag 13 november 2015. Kandidaturen worden 

gericht aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 

9.  Begeleiding lokale diensteneconomie 

De RAAD, 

Overwegende dat de dienst lokale diensteneconomie naar aanleiding van het nieuwe decreet 

Lokale diensteneconomie, dat ingaat vanaf 1 april 2015, naar de toekomst toe aan een aantal nieuwe 
voorwaarden zal moeten voldoen. 

Gelet op het feit dat de erkenning van de bestaande initiatieven Lokale diensteneconomie vanuit 
het Departement van werk en sociale economie automatisch werd overgenomen en er een 

overgangsperiode voorzien is om die aanpassingen door te voeren tot 2019. 

Overwegende dat Vzw Mentor gratis advies en een basisopvolging (micro-analyse) biedt aan alle 
LDE-initiatieven uit de regio Zuid-West-Vlaanderen ter ondersteuning van deze transitie. Zowel collectieve 

overlegmomenten als individuele ondersteuning en analyses zijn voorzien. Ook Ingelmunster kon hierbij 
aansluiten. 

Overwegende dat daartoe een overeenkomst met vzw Mentor wordt ondertekend; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De overeenkomst met vzw Mentor in het kader van de ondersteuning van de dienst lokale 

diensteneconomie wordt goedgekeurd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Vaststelling van de budgetwijziging 2015-2 

De RAAD, 
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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; 

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; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW Ingelmunster 
(verklarende nota en financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-2 van het 

managementteam van het OCMW van 21 september 2015; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-2 van het CBS 

van de gemeente Ingelmunster van 5 oktober 2015; 

BESLUIT: 4 stemmen voor (Katrien Vandecasteele, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Peter Landuyt) 

 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede) 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de budgetwijziging 2015-2 (verklarende nota en 

financiële nota) van het OCMW Ingelmunster vast. 

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

budgetwijziging 2015-2 toe te lichten. 

SOCIAAL HUIS 

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

(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 2 oktober 2015 waarbij medegedeeld wordt dat de RSVZ toch de zitdagen 
voor de pensioenen wil handhaven in het Sociaal Huis; 

Gelet op de mail van 8 oktober 2015 van de RVP, waarbij medegedeeld wordt dat de zitdagen toch 

gehandhaafd worden tot 31 december 2015, waarna evaluatie zal volgen. 

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

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

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het feit dat de RSVZ vanaf 1 oktober 2015 de zitdagen weer wil handhaven in het sociaal huis 
en dat de zitdagen van de RVP behouden worden tot 31 december 2015. 

 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

De zitting werd afgerond om 21.30u. 

 

 

Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 

secretaris voorzitter 


