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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 21 december 2015 

Notule 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

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

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Joost Vandeweghe: secretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig: Kathy Verschoot: raadslid afwezig voor 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. ; 

Koen Depreiter: raadslid afwezig voor 1.  

 

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

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976, betreffende de OCMW; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 60 en 254; 

Overwegende dat de raad 9 leden telt; 

Overwegende dat de heer Dries Couckuyt, verkozen lid van het bijzonder comité van de sociale 

dienst, per 1 januari 2016 voorzitter wordt, en bijgevolg ambtshalve ook voorzitter van het bijzonder comité 
van de sociale dienst; 

Gaat door middel van geheime stemming in één stemronde over tot de verkiezing van 1 lid van het 

bijzonder comité van de sociale dienst; 

Alle raadsleden, uitgezonderd de voorzitter en de verkozen leden van het bijzonder comité van de 

sociale dienst zijn kandidaat; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1 januari 2016 wordt mevrouw Katrien Vandecasteele lid van het bijzonder comité 

van de sociale dienst. 

3.  Kennisname van de verklaring van de nieuwe voorzitter per 1 januari 2016 houdende 

vervanging van de voorzitter in geval van verhindering of ziekte 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de schriftelijke verklaring van de voorzitter van 2 december 2015 houdende de 

aanduiding van de vervangende voorzitter ingeval van verhindering of ziekte per 1 januari 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verklaring van de voorzitter van 2 december 2015 houdende de aanduiding van  mevrouw 
Katrien Vandecasteele als plaatsvervangende voorzitter ingeval van verhindering of ziekte met 

ingang van 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, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op de OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het voorstel van de OCMW-secretaris betreffende de data van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst voor 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de data van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale 

dienst voor 2016. 

IT 

5.  Kennisnemen oprichting informatieveiligheidscel van gemeente en OCMW Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op de OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013 houdende 

delegatie aan de OCMW-secretaris van het dagelijks bestuur met ingang van 29 januari 2013; 

Gelet op de gezamenlijke secretarisbeslissing van 2 december 2015 van de gemeentesecretaris en 
de OCMW-secretaris betreffende het aanstel van de Cel Informatieveiligheid (IVC); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de oprichting van de Cel Informatieveiligheid (IVC) van de gemeente en het OCMW 

Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters 

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 Eandis als sociale leverancier gekozen heeft voor een samenwerking met de 

lokale besturen om een netwerk van oplaadpunten voor budgetmeters uit te bouwen. De voorbije 12 jaar 

werd aan de lokale besturen een vergoeding uitbetaald gebaseerd op de personeelsinzet. Omdat Eandis de 
netwerkvergoedingen die deel uitmaken van de factuur van de eindklant onder controle wil houden, de klant 

de transacties nu veelal autonoom kan verrichten en de huidige berekeningsmechanismen complex zijn, 
wijzigt deze vergoeding;  

Overwegende dat de vergoeding vanaf 1 januari 2016 enerzijds bepaald zal worden op basis van 

het aantal oplaadpunten en hun openingsuren en anderzijds op het aantal actieve budgetmeterklanten in de 
gemeente. In de nieuwe overeenkomst is een mechanisme ingebouwd waardoor de vergoeding enerzijds 

niet verder exponentieel kan stijgen (maximum 120%) en anderzijds nooit minder kan zijn dan 80% van de 
vergoeding die werd toegekend bij de jaarafrekening van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015, die 6.513,56 euro voor 
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Ingelmunster bedroeg. De opleg voor het tweede deel van 2015 wordt nog uitgerekend op basis van het 

oude reglement; 

Gelet op het feit dat de nieuwe vergoeding voor 2016 voor Ingelmunster 5.210,85 euro zou 
bedragen indien het aantal actieve budgetmeters  en de huidige openingsuren gelijk blijven. De vergoeding 

komt overeen met de gewaarborgde 80% en is gebaseerd op de huidige openingsuren waarbij  het OCMW 
Ingelmunster tot cat 2 behoort : een oplaadpunt dat tijdens de kantooruren (tussen 8 uur en 17 uur) in de 

werkweek minstens 30 u toegankelijk is; 

Overwegende dat er een extra vergoeding bij kan komen en de vergoeding  6.460 euro kan 
bedragen indien we de openingsuren aanpassen en het oplaadpunt minstens  10u/week toegankelijk is 

buiten de kantooruren op weekdagen of tijdens het weekend. De toegankelijkheidsuren geafficheerd op de 
website van de netbeheerder op 31/12 van het werkingsjaar bepalen tot welke categorie een oplaadpunt 

behoort voor dat werkingsjaar; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis 

en het OCMW van Ingelmunster vanaf 1 januari 2016 goed te keuren. 

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

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 Vlaamse Regering met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ 
(artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010) de OCMW’s een middel wil 

aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het 
risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale 

hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart;  

Overwegende dat de kost hiervoor deels kan worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder, 
deels ook bij de hulpvrager;  

Overwegende dat de RMW van het OCMW Ingelmunster op 20 december 2010 de principiële 
goedkeuring gaf om in te stappen in het systeem; 

Overwegende dat het systeem van de minimale levering aardgas terug van toepassing is vanaf 
december 2015 tot en met 29 februari 2016. De minister van Energie kan deze periode echter uitbreiden in 

functie van de weersomstandigheden; 

Gelet op het feit dat naargelang de situatie per halve maand een bedrag aan steun wordt 
toegekend, waarmee onmiddellijk een oplading gebeurt voor de aardgasbudgetmeter; 

woningtype Niet-beschermde afnemer Beschermde afnemer 

=  recht op sociale 
maximumprijs 

appartement 35,55 euro 24,55 euro 

Rijhuis of hoekhuis (max. 2 open 
gevels) 

49,55 euro 35,55 euro 

Vrijstaand huis of halfopen (meer 

dan 2 open gevels) 

59,55 euro 42,55 euro 

Gelet op het feit dat van de steun 70% wordt terugbetaald door Eandis en 30% door de 

betrokkene zelf; 

Overwegende dat de Voorzitter en Secretaris op basis van art 58,§2 van het OCMW-decreet 
hebben beslist om reeds dringende hulpverlening toe te kennen inzake de minimale levering gas voor een 

aantal cliënten;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De beslissing van voorzitter en secretaris om in te stappen in het systeem van de minimale 
levering van aardgas tijdens de winterperiode en de dringende hulpverlening van voorzitter en 

secretaris inzake dit onderwerp vanaf 1 december 2015 te bekrachtigen. 
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8.  Kennisgeven schenking opbrengst quiz ten voordele van de Sinterklaasactie van "De 

Cirkel" 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de winst van ‘quiz for food’, georganiseerd door dokter Axel Decraene, ten bedrage van 

2.000 euro die aangewend kan worden om speelgoed te kopen voor de kinderen in het werkjaar 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de opbrengst van de ‘quiz for food’ georganiseerd door dokter Axel Decraene ten bedrage van 

2.000 euro die aangewend kan worden voor de Sinterklaasactie 2016 van ‘De Cirkel’. 

9.  Kennisgeving aanbod winteropvang daklozen 

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 Gouverneur Decaluwé per brief mee deelde dat de minister van Defensie 
beslist heeft om in de periode van 1 december 2015 tot 31 maart 2016 opnieuw een beperkte 

opvangcapaciteit voor daklozen ter beschikking te stellen;  

Overwegende dat de steun van Defensie aan de winteropvang van daklozen in West-Vlaanderen 

door de opvang van de vluchtelingen nu georganiseerd wordt in het Competentiecentrum Steunmaterieel en 

Producten (CCMP), kwartier Eerste Wachtmeester Lemahieu, Kemmelseweg 5 te Ieper; 

Overwegende dat één van de voorwaarden is dat de aanvrager moet instaan voor een permanente 

en gekwalificeerde begeleiding. Aangezien het niet mogelijk is om dit te organiseren, kunnen we niet ingaan 
op dit aanbod; 

Overwegende dat het OCMW in eigen opvang in de Passage, Weststraat 23 te Ingelmunster 

voorziet; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het aanbod winteropvang daklozen. 

10.  Verlenging verhoogde staatstoelage artikel 60, § 7 

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 Vlaanderen met de zesde staatshervorming bevoegd werd voor de 
arbeidsmarktbegeleiding van leefloners; 

Overwegende dat de minister beslist heeft om de maatregelen vermeld in de omzendbrief van 15 
maart 2013 betreffende artikel 60§7, verhoogde staatstoelage 2013 te verlengen om de continuïteit van het 

activeringsbeleid bij de OCMW’s te waarborgen;  

Overwegende dat het budget dat voor 2015 werd toegekend voor alle Vlaamse OCMW’s, 
ongewijzigd blijft in 2016;  

Gelet op het feit dat het maximumbedrag voor Ingelmunster 104.395 euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verlenging van de verhoogde staatstoelage art. 60, § 7 voor 2016. 

11.  Kennisgeving compensatie aan het OCMW als gevolg van de impact door wijzigingen 
inzake de werkloosheidsreglementering 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 
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Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Overwegende dat het federaal regeerakkoord voor de OCMW’s een compensatie voorziet als de 6 

maatregelen genomen rond de werkloosheidsreglementering een bijkomende financiële last betekenen; 

Gelet op het feit dat het OCMW 7.773 euro ontving ter compensatie van de impact van de 

wijzigingen in de werkloosheidsreglementering voor 2015;         

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het compensatiebedrag aan het OCMW van Ingelmunster van 7.773 euro als gevolg van de 

impact door wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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

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; 

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 aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/3 van het OCMW 

Ingelmunster (strategische nota en financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019/3 van het managementteam van het OCMW van 27 november 2015; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019/3 van het CBS van de gemeente Ingelmunster van 30 november 2015; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Katrien Vandecasteele, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 
Peter Landuyt) en 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/3 
(strategische 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 aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019/3 toe te lichten. 

13.  Vaststelling van het budget 2016  

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; 

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 het budget 2016 van het OCMW Ingelmunster (verklarende nota en 

financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2016 van het 

managementteam van het OCMW van 27 november 2015; 
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Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2016 van het CBS van de 

gemeente Ingelmunster van 30 november 2015; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Katrien Vandecasteele, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 
Peter Landuyt) en 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede) 

Art. 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het budget 2016 (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 het budget 2016 
toe te lichten. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 22.30u. 

 

 

 

 

 

Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 

secretaris voorzitter 


