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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 21 december 2015 bekend te maken. 

 

De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de secretaris, 
Stefaan De Clercq, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 5 januari 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Verkiezing van een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Verkiezing van 1 lid van het bijzonder comité van de sociale dienst ingevolge de wissel van voorzitter op 1 

januari 2016. 

3.  Kennisname van de verklaring van de nieuwe voorzitter per 1 januari 2016 houdende 
vervanging van de voorzitter in geval van verhindering of ziekte 

Kennisname aanduiding vervangende voorzitter bij verhindering of ziekte per 1 januari 2016. 

4.  Kennisnemen van de data van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder 

comité voor de sociale dienst voor het jaar 2016 

De raad neemt kennis van de data van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de 
sociale dienst voor het jaar 2016. 

IT 

5.  Kennisnemen oprichting informatieveiligheidscel van gemeente en OCMW Ingelmunster 

De raad neemt kennis van de oprichting van de informatieveiligheidscel van gemeente en OCMW 
Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters 

De nieuwe overeenkomst vanaf 1 januari 2016 inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters 
tussen Eandis en het OCMW van Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

7.  Toekenning steun in kader van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter 

De raad beslist om in te stappen in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de 

winterperiode. 

8.  Kennisgeven schenking opbrengst quiz ten voordele van de Sinterklaasactie van "De 
Cirkel" 

De opbrengst ten voordele van de Sinterklaasactie van De Cirkel bedraagt 2.000 euro. 

9.  Kennisgeving aanbod winteropvang daklozen 

De raad neemt kennis van het aanbod winteropvang voor daklozen. 

10.  Verlenging verhoogde staatstoelage artikel 60, § 7 

Betreffende de verlenging van de verhoogde staatstoelage in het kader van het activeringsbeleid bij de 

OCMW’s in het kader van de tewerkstelling volgens art. 60, § 7. 
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11.  Kennisgeving compensatie aan het OCMW als gevolg van de impact door wijzigingen 

inzake de werkloosheidsreglementering 

Voor 2015 ontving het OCMW 7.773 euro ter compensatie van de impact van de wijzigingen in de 

werkloosheidsreglementering. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  Vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/3 

De raad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/3 (strategische nota en financiële nota) van 

het OCMW Ingelmunster vast. 

13.  Vaststelling van het budget 2016  

De raad stelt het budget 2016 (verklarende en financiële nota) van het OCMW Ingelmunster vast. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

14.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

15.  Aanpassing arbeidsovereenkomst van een logistiek beambte (niveau E1-E3) 

Betreffende het optrekken van de prestatiebreuk van een logistiek beambte middagtoezicht gemeentelijk 

onderwijs. 

16.  Aanstellen van een voltijds OCMW-secretaris via bevordering 

Betreffende de aanstelling van een voltijds OCMW-secretaris met ingang van 1 januari 2016. 

17.  Aanstellen van een financieel beheerder OCMW (0.75 VTE) via bevordering 

Betreffende de aanstelling van een financieel beheerder voor het OCMW (0.75 VTE) met ingang van 1 maart 
2016. 

18.  Aanvaarding ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte aanvullende 
thuiszorg 

Betreffende de aanvaarding van het ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte 
aanvullende thuiszorg met ingang van 1 mei 2016. 

19.  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 

20.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 9 

december 2015 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


