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       Aan  de inwoners 

van de 

gemeente Ingelmunster 
        

        
 

 
 

contactpersoon 

Stefaan De Clercq 

 

tel 

051 33 74 13 

 

mail 

stefaan.declercq@ingelmunster.be 

 

datum 

15 januari 2016 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 30 van het OCMW-decreet, in te lichten over de bijeenkomst 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster op 26 januari 2016 om 20.00 u. in de 

raadzaal van het sociaal huis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 
 

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

1. Kennisname eedaflegging van de heer Rik Denys in vervanging van de heer Koen Depreiter ingevolge 

het ontslag als raadslid van het OCMW 

2. Bepalen van de rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zittingen 

4.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

5.  Kennisname brief spreidingsplan 

6.  Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen vanaf 1 januari 2016 

PATRIMONIUM 

7.  Aankoop woning Doelstraat 34 voor openbaar nut: goedkeuring ontwerpakte 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

8.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de collectieve verlofdagen en de compensatiedagen voor 2016 

9.  Kennisname twee brieven van 18 december 2015 betreffende de afrekening gesco's en 
regularisatiepremie 2015 

10.  Kennisname verlenging SINE-attesten van het Departement Werk en Sociale Economie voor twee 
projecten 

SOCIALE ZAKEN 

11.  Verlenging samenwerking met TCK De Komma 

12.  Goedkeuring subsidie sociale en culturele participatie en kinderarmoede 
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ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Organisatie OCMW Ingelmunster - goedkeuring actualisatie dienstenstructuur 

14.  Indexatie dagprijs groep van assistentiewoningen De Ermitage - kennisgeving 

15.  Indexatie huurprijs van de woningen gehuurd door het OCMW - kennisgeving aanpassingen 1 januari 

2016 

16.  Indexatie verhuurprijs woningen verhuurd door het OCMW - kennisgeving aanpassingen 1 januari 2016 

17.  Tarieflijst OCMW Ingelmunster - kennisname 

DE ERMITAGE 

18.  De Ermitage: openingsdagen polyvalente ruimte 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

19.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

20.  Statutaire aanstelling van een deskundige ondersteunende diensten (niveau B1-B3) 

21.  Vermeerderen prestaties van een technisch assistent 

22.  Vermindering prestaties van een technisch beambte (niveau E) 

23.  Kennisnemen beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

SOCIALE DIENST 

24.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 13 januari 2016 

 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

Stefaan De Clercq 

 De voorzitter, 

Dries Couckuyt 
 


