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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 24 november 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 25 november 2015. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de raad voor 

maatschappelijk welzijn 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt aangepast in functie van het 

invoeren van het notuleringspakket Cobra en de elektronische handtekening. 

3.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

De raad heeft geen bezwaar tegen de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een stalling 

van dieren van Hedwig Henderyckx en Anne-Marie Vandezande, Rozestraat 84. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren samenwerking met West 7 voor de doorstroomtrajecten van de 

doelgroepmedewerkers LDE van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

De raad beslist samen te werken met West 7 voor de doorstroomtrajecten van de doelgroepmedewerkers 

LDE van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

5.  Kennisgeving wijziging LOI 

Betreffende de verhuizing van 10 LOI-opvangplaatsen van de Schoolstraat 6 naar de woningen in 

Stationsplein 33 en Kortrijkstraat 32 sinds 15 oktober 2015. 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2014 

Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van het OCMW Ingelmunster door de 

Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. 

7.  Regionale dienst schuldbemiddeling: kennisname budget 2016 

Regionale dienst voor schuldbemiddeling: kennisname budget 2016. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

9.  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 

10.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 18 
november 2015 

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

PATRIMONIUM 

10bis. Goedkeuren akte van aankoop wegens openbaar nut van de woning gelegen te 
Ingelmunster, Schoolstraat 6 

Betreffende de goedkeuring van de akte van aankoop wegens openbaar nut van de woning gelegen in de 

Schoolstraat 6 te Ingelmunster, opgesteld door de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties. 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Joost Vandeweghe        Katrien Vandecasteele 

 


