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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 24 november 2015 

Notule 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

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

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

Verontschuldigd: Kurt Windels: burgemeester 

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

maatschappelijk welzijn 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 49 en 254; 

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald artikels 1317 en 1322; 

Gelet op de wet van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen 
en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure; 

Gelet op de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het 
juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2014 houdende de vaststelling van 

de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de 
provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013 houdende 
goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de artikels 1, 2, 7, 8, 9, 10, 34 en 35 van het huishoudelijk reglement van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013; 

Overwegende dat, in uitvoering van het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering van 11 

december 2014, de gegevensuitwisseling met de Vlaamse overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht, 
bij voorkeur, op digitale wijze gebeurt; 

Overwegende dat op 1 januari 2015 een nieuw notuleringspakket in gebruik werd genomen door 
het gemeentebestuur, dat sinds september 2015 ook gebruikt wordt door de raad voor maatschappelijk 

welzijn; 
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Overwegende dat voorlopig geen aanpassingen betreffende de werking van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst worden voorgesteld, aangezien het nieuwe notuleringspakket voorlopig niet gebruikt 

wordt voor het bijzonder comité voor de sociale dienst; 

Overwegende dat deze softwaretoepassing tegemoet komt aan de verplichting gesteld door het 

bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering; 

Overwegende dat het OCMW Ingelmunster met ingang van 1 december 2015 in bepaalde gevallen 

gebruik wenst te maken van de elektronische handtekening; 

Overwegende dat voor het gebruik van deze nieuwe technieken enkele afspraken in het 
huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn moeten worden aangepast; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen leiden tot minder administratieve lasten, 
efficiëntiewinsten en kostenbesparing; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen kaderen binnen de prioritaire doelstelling 

‘Ingelmunster digitaal’; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De voorgestelde aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, waarvan de gecoördineerde tekst integraal deel uitmaakt van deze beslissing, worden 

goedgekeurd. 

Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden. 

3.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

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; 

Gelet op de bekendmaking van 29 september 2015, inzake het openbaar maken van een aanvraag 

van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een stalling voor dieren door Hedwig 

Henderyckx en Anne-Marie Vandezande te Ingelmunster Rozestraat 84; 

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

Ingelmunster, nabij de Rozestraat; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van 
Hedwig Henderyckx en Anne-Marie Vandezande voor het bouwen van een stalling voor dieren in 

de 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, 

Gelet op het nieuwe decreet Lokale Diensteneconomie dat beslist dat doelgroepmedewerkers LDE 

van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg in de toekomst maximaal 5 jaar kunnen werken in een 
LDE-project; 

Overwegende dat de medewerkers LDE vanuit dit kader geïndiceerd zullen worden door de VDAB 
en men LDE-medewerkers zal toeleiden naar een begeleiding in het kader van doorstroom naar het NEC; 

Overwegende dat het OCMW zelf de doorstroomtrajecten kan uitvoeren van zijn medewerkers, 

maar dit dan ook moet doen voor een groter regio; 

Overwegende dat het OCMW kan dit ook doorgeven aan West 7, een consortium van 7 niet-

commerciële partners, dat al jarenlang als kerntaak heeft trajecten op te zetten met én voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt; 

Overwegende dat de uitvoerende partners binnen West 7 voor regio Midden-West-Vlaanderen 
Groep INTRO en Tot Uw Dienst zijn. Dit zijn organisaties met wie het OCMW Ingelmunster nu ook 

samenwerkt voor de aanmaak van het Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de LDE medewerkers en 

voor begeleiding en opleiding van cliënten;  



RMW van 24 november 2015: notule Pagina 3/4 

Overwegende dat West 7 zelf laat verwittigd werd en uiterlijk 31/10/2015 zijn mandaat tot 

doorstroom moest indienen. Ze vroegen naar een intentieverklaring om onze kandidatuur toe te voegen aan 

de werking van het partnerschap West 7; 

Overwegend dat de intentieverklaring doorstroom LDE gezien de strakke deadline bij dringende 

beslissing van voorzitter en secretaris werd ondertekend. Daarbij werd aangegeven dat het OCMW van 
Ingelmunster het VDAB/ESF-agentschap vraagt de doorstroomtrajecten voor zijn LDE initiatief te laten 

opnemen door het consortium binnen West 7;  

Overwegende dat de samenwerking met West 7 gratis is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De beslissing van voorzitter en secretaris te bekrachtigen om samen te werken met West 7 voor de 
doorstroomtrajecten van de doelgroepmedewerkers LDE van de dienst gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. 

5.  Kennisgeving wijziging LOI 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat de huurwoning in Schoolstraat 6 te Ingelmunster tot voor kort een erkende 
LOI-opvang met 10 erkende LOI opvangplaatsen was; 

Overwegende dat de woning dringend aan grondige renovatie toe was om de veiligheid van de 

bewoners te waarborgen; 

Overwegende dat de 10 plaatsen daarom definitief werden ondergebracht in 2 eigen woningen van 

5 plaatsen nl. in Stationsplein 33 en de Kortrijkstraat 32 vanaf 15 oktober 2015; 

Gelet op het feit dat deze aanpassing met Fedasil werd besproken; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verandering van de 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 

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 brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van 13 
oktober 2015 met als kenmerk 2015-8583; 

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

Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het budget 2016 van de regionale dienst schuldbemiddeling; 
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Overwegende dat de bijdrage van het OCMW Ingelmunster voor 2016 vastgelegd wordt op 

17.954,02 euro; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het budget 2016 van de regionale dienst schuldbemiddeling en de bijdrage van het OCMW 

Ingelmunster ten bedrage van 17.954,02 euro. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 

secretaris voorzitter 


