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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 26 januari 2016 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 3 februari 2016. 

 

 

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 

Kennisname eedaflegging Rik Denys als OCMW raadslid. 

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

Bepalen rangorde leden raad voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de installatie van een nieuw lid 

van de raad. 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zittingen 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

4.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

Er wordt geen bezwaar ingediend tegen een stedenbouwkundige aanvraag betreffende een terrein 

aanpalend aan landbouwgronden van het OCMW. 

5.  Kennisname brief spreidingsplan 

De raad neemt kennis van de brief van 18 december 2015 van de heer Staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie en Administratieve Vereenvoudiging betreffende het indicatief cijfer van het aantal toegewezen 

asielzoekers volgens het spreidingsplan. 

6.  Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen vanaf 1 januari 2016 

Betreffende de hervatting van de zitdagen van de Rijksdienst voor Pensioenen in het sociaal huis vanaf 1 
januari 2016. 

PATRIMONIUM 

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

Betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van een woning, gelegen Doelstraat 34 te 
Ingelmunster, voor openbaar nut. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

De sluitingsdagen van het sociaal huis, de collectieve verlofdagen en de compensatiedagen voor 2016 

worden vastgesteld. 

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

Kennisgeving betreffende de afrekening van de contingentgesco’s en regularisatiepremie 2014 en 2015. 
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10.  Kennisname verlenging SINE-attesten van het Departement Werk en Sociale Economie 

voor twee projecten 

Bij brief van 22 december 2015 werden de attesten Sociale Inschakelingseconomie (SINE) voor volgende 

twee projecten verlengd tot en met 5 december 2017: technische dienst woningen en serviceflats en 

poetsdienst serviceflats. 

SOCIALE ZAKEN 

11.  Verlenging samenwerking met TCK De Komma 

Betreffende de verlening van de samenwerking met één jaar, zijnde het ter beschikking stellen van een huis 

voor een proefproject rond wonen dat gehuurd wordt door TCK De Komma. 

12.  Goedkeuring subsidie sociale en culturele participatie en kinderarmoede 

Betreffende de verzetting en goedkeuring van de subsidies in het kader van sociale en culturele participatie 

en kinderarmoede voor het jaar 2016. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Organisatie OCMW Ingelmunster - goedkeuring actualisatie dienstenstructuur 

Door de aanstelling van een nieuwe OCMW-secretaris en financieel beheerder van het OCMW zijn een aantal 

aanpassingen naar beleidsdomeinverantwoordelijken en vervangers noodzakelijk. 

14.  Indexatie dagprijs groep van assistentiewoningen De Ermitage - kennisgeving 

Betreffende de jaarlijkse indexatie van de dagprijzen van de groep van assistentiewoningen ‘de Ermitage’ en 
de prijzen van de garages. 

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

aanpassingen 1 januari 2016 

De huurprijzen van de woningen gehuurd door het OCMW worden geïndexeerd conform de huurwetgeving. 

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

januari 2016 

De verhuurprijzen van de woningen verhuurd door het OCMW worden geïndexeerd conform de 

huurwetgeving. 

17.  Tarieflijst OCMW Ingelmunster - kennisname 

De laatste tarieflijst van het OCMW Ingelmunster dateert van juli 2015. De nieuwe tarieflijst van het OCMW 
Ingelmunster (versie januari 2016) capteert alle wijzigingen die er sindsdien zijn geweest. 

DE ERMITAGE 

18.  De Ermitage: openingsdagen polyvalente ruimte 

Kennisname brief OCMW aan uitbaters cafetaria ‘De Ermitage’ betreffende het niet naleven van de 
openingsuren van de cafetaria. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

19.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

Betreffende de aanstelling in statutair verband van een deskundige ondersteunende diensten na het 
beëindigen van de proeftijd. 

21.  Vermeerderen prestaties van een technisch assistent 

Betreffende het vermeerderen van de prestatiebreuk van een technisch assistent tot voltijdse prestaties. 

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

Betreffende de vrijwillige vermindering van prestaties als technisch beambte wegens medische redenen. 
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23.  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 

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

2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


