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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 26 januari 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: raadslid verontschuldigd voor 24. ; 
Jozef Verbauwhede: raadslid; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Joost Vandeweghe: secretaris 

Afwezig:  

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

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 

De RAAD, 

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

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 26 en 254; 

Gelet op de aanstelling van de nieuw-verkozen werkende leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 7 januari 2013; 

Gelet op het schriftelijk ontslag van 23 december 2015 van de heer Koen Depreiter aan de heer 
voorzitter van de gemeenteraad; 

Gelet op de verkozen opvolger van de heer Koen Depreiter, namelijk de heer Rik Denys; 

Overwegende dat, met het oog op de aanstelling, de heer Rik Denys op 19 januari 2016 om 20.15 

uur in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad van deze gemeente de door de wet voorgeschreven 
eed heeft afgelegd, namelijk: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen“, en dat 

betreffende de eedaflegging een proces-verbaal werd opgesteld; 

In acht nemend dat de heer Rik Denys bijgevolg aan al de door de wet gestelde vereisten voldoet 
en geen bepaling betreffende onverenigbaarheid op hem van toepassing is, zodat hij vanaf 26 januari 2016 

in functie kan treden; 

Vaststellend dat deze persoon, behoorlijk daartoe opgeroepen, in de vergadering aanwezig is en 

daardoor zijn functie aanvaardt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de eedaflegging en aanstelling van de heer Rik Denys en gaat over tot de volgende punten 

van de agenda. 

Art. 2. Afschrift van het onderhavige kennisneming zal aan de gemeenteraad overgemaakt worden. 

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

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de  OCMW en op het OCMW-decreet; 
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Gelet op de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn, ingevolge de verkiezingen van 

14 oktober 2012; 

Overwegende dat het nuttig voorkomt een rangorde onder de leden van de raad te bepalen; 

STELT DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAST ALS VOLGT: 

1 Couckuyt Dries 

2 Windels Kurt 

3 Vandecasteele Katrien  

4 De Frene Ann 

5 Verschoot Kathy 

6 Verbauwhede Jozef 

7 Debeuf Fien 

8 Decloedt Kurt 

9 Landuyt Peter 

10 Denys Rik 

 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zittingen 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet, meer bepaald de artikels 44, 181 en 182; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zittingen van 21 en 23 december 2015; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De notulen van de zittingen van 21 en 23 december 2015 worden goedgekeurd en worden 

opgenomen in het register van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

4.  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; 

Gelet op de bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer en mevrouw 
Davy Vereecke en Ann Du Jardin, Lenteakkerstraat 52 te 8770 Ingelmunster, betreffende de afbraak van 

een bestaande woning en de nieuwbouw van een eengezinswoning; 

Overwegende dat bedoeld perceel gelegen is nabij eigendom van het OCMW, zijnde 

landbouwgronden gelegen nabij de Lenteakkerstraat te Ingelmunster; 

Overwegende dat deze aanvraag geen gevolgen heeft voor het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer en 
mevrouw Davy Vereecke en Ann Du Jardin, Lenteakkerstraat 52 te 8770 Ingelmunster, betreffende 

de afbraak van een bestaande woning en de nieuwbouw van een eengezinswoning. 

5.  Kennisname brief spreidingsplan 

De RAAD, 

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

Gelet op de brief van de heer Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging, ontvangen op 18 december 2015 betreffende het indicatief cijfer van het aantal 
toegewezen asielzoekers volgens het spreidingsplan; 
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Gelet op de gezamenlijke brief van gemeente en OCMW aan de heer Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en aan de heer Minister van Maatschappelijke Integratie van 22 december 2015, houdende vraag 

om detail berekening van het indicatief cijfer, om rekening te houden met de draagkracht van de gemeente 
op basis van de reeds geleverde inspanningen en om het aantal asielzoekers te beperken tot de huidige 

enveloppe; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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. 

Art. 2. Van de gezamenlijke brief van 22 december 2015 aan de heer Staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie en aan de heer Minister van Maatschappelijke Integratie, met de vraag om detail 

berekening van het indicatief cijfer, om rekening te houden met de draagkracht van de gemeente 

op basis van de reeds geleverde inspanningen en om het aantal asielzoekers te beperken tot de 
huidige enveloppe. 

6.  Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen vanaf 1 januari 2016 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976;  

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

Gelet op de brief van 2 oktober 2015 waarbij medegedeeld wordt dat de RSVZ toch de zitdagen 

voor de pensioenen wil handhaven in het sociaal huis;  

Gelet op de mail van 8 oktober 2015 van de RVP, waarbij medegedeeld wordt dat de zitdagen toch 

gehandhaafd worden tot 31 december 2015, waarna evaluatie zal volgen.  

Gelet op de brief van 22 december 2015 van de RVP houdende hervatting van de zitdagen van de 

RVP in het sociaal huis volgens het ritme van voor 1 oktober 2015. 

Gelet op het feit dat deze zitdagen zeer druk bijgewoond werden en een goede combinatie 
vormden met de zitdagen voor de pensioenen voor de werknemers, die op hetzelfde ogenblik gehouden 

werden; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het feit dat zowel de RVP als de RSVZ vanaf 1 januari 2016 terug zitdag houden in het sociaal 
huis van Ingelmunster volgens het ritme van voor 1 oktober 2015. 

PATRIMONIUM 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

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

Overwegende dat het OCMW wil overgaan tot de aankoop voor openbaar nut van de woning 

Schoolstraat 6 tg.; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2015 houdende 

de opdracht tot aankoop; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De akte tot aankoop voor openbaar nut van de woning gelegen Doelstraat 34 tg., opgemaakt door 

de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, goed te keuren. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

De RAAD, 
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Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het voorstel van het managementteam betreffende de sluitingsdagen voor 2016 van het 
gemeentehuis, het sociaal huis, de jeugd- en cultuurdienst, de sportdienst en de bibliotheek; 

Gelet op de jaarkalender 2016 waarbij de compensatiedagen voor 2016 worden vastgesteld; 

Overwegende dat deze aangelegenheid reeds ter kennisgeving werd gebracht aan het hoog 

overlegcomité van de gemeente op 27 november 2015; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De sluitingsdagen voor 2016 van het sociaal huis, zoals opgelijst in bijlage, worden goedgekeurd. 

Art. 2. De collectieve vakantiedagen en de compensatiedagen voor 2016, zoals opgelijst in bijlage, worden 
goedgekeurd voor de verschillende personeelscategorieën van het OCMW. 

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

regularisatiepremie 2015 

De RAAD, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 
decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende dat de gesco’s geregulariseerd werden naar gewone contractuelen vanaf 1 april 
2015; 

Gelet op de twee brieven van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) van 18 

december 2015 betreffende enerzijds de afrekening gesco’s - 1ste kwartaal 2015, en anderzijds de 
regularisatiepremie contingentgesco’s – storting 2de schijf 2015; 

Overwegende dat er geen gevolgen zijn voor het budget; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de twee brieven van het Departement Werk en Sociale Economie van 18 december 2015 

betreffende de afrekening van de gesco’s en de regularisatiepremie 2015. 

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

voor twee projecten 

De RAAD, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 
decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Gelet op de twee brieven van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) van 22 

december 2015 betreffende verlenging van twee SINE-attesten tot en met 5 december 2017; 

Overwegende dat dit betekent dat bijkomende SINE-aanwervingen in het project ‘Technische 

Dienst Woningen en Serviceflats’ en in het project ‘’Poetsdienst Serviceflats’ recht geven op een SINE-premie 
voor het OCMW; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de twee brieven van 22 december 2015 van het Departement Werk en Sociale Economie 
betreffende verlenging van twee SINE-attesten. 

SOCIALE ZAKEN 

11.  Verlenging samenwerking met TCK De Komma 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat er sinds 01 februari 2011 een samenwerking inzake wonen is met TCK De 
Komma, een afdeling van  het dienstencentrum binnen bijzondere jeugdzorg Onze Kinderen vzw. TCK De 

Komma richt zich samen met TCK Het Klinket tot de doelgroep van jongeren van 17 tot 21 jaar die omwille 
van een problematische opvoedingssituatie niet langer thuis kunnen blijven wonen. TCK De Komma biedt 

een programma en een residentiële en ambulante begeleiding aan die gericht is op het verhogen van de 
zelfstandigheidsgraad en het verantwoordelijkheidsgevoel. Na hun residentieel verblijf (TCK) gaat een groot 
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deel van de jongeren rond hun 18de à 20ste begeleid zelfstandig wonen. TCK De Komma zocht woonentiteiten 

voor verblijf van jongeren in begeleiding voor een ‘afgebakende termijn’ buiten hun eigen setting; 

Overwegende dat het moeilijk is om een woning te vinden op de private huurmarkt, zeker voor 
deze doelgroep, is er een huis in de Izegemstraat 34  te Ingelmunster ter beschikking gesteld voor een 

proefproject rond wonen.  TCK De Komma huurt de woning, zorgt voor de begeleiding van de jongere die in 
het pand komt wonen en voor het verder klein onderhoud; 

Overwegende dat de samenwerking in het kader van het woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’ 

regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt en de samenwerking positief ervaren wordt; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De verlenging voor 1 jaar vanaf 1 februari 2016 van de samenwerking met TCK De Komma voor 
het huren van het huis in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

12.  Goedkeuring subsidie sociale en culturele participatie en kinderarmoede 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt bedoeld om de 

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 
dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren. Deze subsidie kadert in het sociaal activeringsbeleid. Het 

sociaal activeringsbeleid heeft tot doel om de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal 
isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op 

zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap 

in een betaalde hertewerkstelling; 

Gelet op het feit dat er naast dit bedrag ook een subsidie is in het kader van de strijd tegen 

kinderarmoede. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie van 
kansarme kinderen te bekomen;   

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 
gemeente op datum van het referentiejaar;   

Overwegende dat vanuit de POD maatschappelijke integratie de boodschap is gegeven dat deze 
subsidies doorlopen in 2016; 

Overwegende dat het KB met de bekrachtiging en het juiste bedrag pas in de loop van het jaar 
volgt, maar dat de bedragen binnen het jaar moeten besteed worden om ze te behouden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De uitgaven in het kader van de sociale en culturele participatie en de specifieke maatregel 
betreffende kansarme kinderen goed te keuren voor het jaar 2016.  

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Organisatie OCMW Ingelmunster - goedkeuring actualisatie dienstenstructuur 

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 feit dat de laatst goedgekeurde dienstenstructuur van het OCMW Ingelmunster 

dateert van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2012 naar aanleiding van de invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het feit dat door de aanstelling van een nieuwe OCMW-secretaris en financieel beheerder 
van het OCMW een aantal aanpassingen naar beleidsdomeinverantwoordelijken en vervangers noodzakelijk 

zijn; 

Gelet op het voorstel van de geactualiseerde dienstenstructuur met ingang van 1 februari 2016 (zie 

bijlage); 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geactualiseerde dienstenstructuur van het OCMW 

Ingelmunster goed (zie bijlage). De geactualiseerde dienstenstructuur van het OCMW 

Ingelmunster gaat in vanaf 1 februari 2016. 

14.  Indexatie dagprijs groep van assistentiewoningen De Ermitage - kennisgeving 

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 Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake 
prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 20015 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen 
voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

Overwegende dat we de wettelijk voorziene indexatie op de dagprijzen  en garageprijs hebben 
toegepast; 

Overwegende de berekening van de nieuwe dagprijzen voor De Ermitage; 

Overwegende de berekening van de nieuwe prijzen voor de garages; 

Overwegende dat we de nieuwe dagprijzen voor de groep van assistentiewoningen De Ermitage 

hebben meegedeeld aan het Agentschap Zorg en Gezondheid via het e-loket; 

Overwegende dat we de bewoners van de groep van assistentiewoningen De Ermitage hebben 

ingelicht omtrent de nieuwe dagprijzen; 

Overwegende dat de nieuwe dagprijzen en garageprijzen toegepast worden vanaf 1 januari 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe dagprijzen van de groep van assistentiewoningen de Ermitage met ingang van 1 
januari 2016: 

Dagprijs 
bewoners 

voor april 

2014 

huidige 

dagprijs 

nieuwe 

dagprijs 

nieuwe 

maandprijs 

verschil per 

dag 

verschil per 

maand 

Gewone flat 13,21 13,32 399,60 0,11 3,30 

Hoekflat 15,86 15,99 479,70 0,13 3,90 

      Dagprijs 
bewoners 

vanaf april 
2014 

huidige 
dagprijs 

nieuwe 
dagprijs 

nieuwe 
maandprijs 

verschil per 
dag 

verschil per 
maand 

Gewone flat 14,50 14,62 438,60 0,12 3,60 

Hoekflat 17,40 17,54 526,20 0,14 4,20 

Art. 2. Van de nieuwe prijzen van de garages met ingang van 1 januari 2016: 

  
huidige 

maandprijs 
nieuwe 

maandprijs 
verschil per 

maand 

Garage 37,88 38,89 1,01 

Garage 
bewoner 30,24 31,12 0,88 

 

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

aanpassingen 1 januari 2016 

De RAAD, 
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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 de wet van 20 februari 1991 met regels betreffende de huurovereenkomsten met 
betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder en latere aanpassingen; 

Overwegende dat het gaat om de wettelijk voorziene indexatie op de huurprijzen volgens het 

huurcontract; 

Overwegende de berekening van de nieuwe huurprijzen voor de verschillende woningen gehuurd 

door het OCMW vanaf 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de indexering van de huurprijzen voor de verschillende woningen gehuurd door het OCMW 

vanaf 2016: 

woning    per jaar  per maand 

Straat Nr.  netto huur  huur vorige huur verschil 

Bruggestraat 181 3.036,07 253,01 248,48 4,53 

Doelstraat  38 3.378,37 281,53 276,49 5,04 

Heirweg-Zuid 54 4.661,38 388,45 381,50 6,95 

Izegemstraat 33 5.452,39 454,37 446,69 7,68 

Izegemstraat 54 3.612,05 301,00 295,62 5,38 

Izegemstraat 81 6.228,95 519,08 509,79 9,29 

Meulebekestraat  30 4.693,45 391,12 384,12 7,00 

Nieuwstraat 9 3.987,94 332,33 326,38 5,95 

Oliekouterstraat  19 2.521,86 210,16 206,39 3,77 

Oostrozebekestraat 173 5.932,01 494,33 485,49 8,84 

Oostrozebekestraat 238 4.664,32 388,69 381,74 6,95 

Schoolstraat 23 6.894,64 574,55 564,27 10,28 

Sint-Amandstraat  11 5.001,98 416,83 409,37 7,46 

Stationsstraat 12/0403 5.191,78 432,65 424,90 7,75 

Weststraat  58 7.325,03 610,42 599,49 10,93 

 

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

januari 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 de wet van 20 februari 1991 met regels betreffende de huurovereenkomsten met 

betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder en latere aanpassingen; 

Overwegende dat het gaat om de wettelijk voorziene indexatie op de verhuurprijzen volgens het 

huurcontract; 

Overwegende de berekening van de nieuwe verhuurprijzen voor de verschillende woningen 

verhuurd door het OCMW vanaf 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de indexering van de verhuurprijzen voor de verschillende woningen verhuurd door het OCMW 

vanaf 2016: 

woning    per jaar  per maand 

Straat Nr.  netto huur  huur vorige huur verschil 

ouderenwoningen bewoners voor april 2014   3.198,71 266,56 261,83 4,73 

ouderenwoningen bewoners vanaf april 2014   4.275,85 356,32 350,00 6,32 
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Izegemstraat 34 4.386,22 365,52 358,98 6,54 

Lammekensknokstraat 62 4.770,81 397,57 390,45 7,12 

Lammekensknokstraat 64 4.770,81 397,57 390,45 7,12 

Vlasbloemstraat  48 4.136,78 344,73 338,56 6,17 

Meulebekestraat  60 4.893,14 407,76 400,46 7,30 

Doelstraat  42 3.695,30 307,94 302,43 5,51 

Doelstraat  38 3.854,72 321,23 315,48 5,75 

Heirweg-Zuid 54 4.994,34 416,20 408,75 7,44 

Izegemstraat 54 3.973,26 331,11 325,18 5,93 

Nieuwstraat 9 4.418,99 368,25 361,66 6,59 

Oliekouterstraat  19 4.695,67 391,31 384,30 7,01 

Oostrozebekestraat  173 6.302,76 525,23 515,83 9,40 

Meulebekestraat  30 5.028,69 419,06 411,56 7,50 

Sint-Amandstraat 11 5.335,45 444,62 436,66 7,96 

Sint-Amandstraat 15 9.543,42 795,29 781,05 14,24 

 

17.  Tarieflijst OCMW Ingelmunster - kennisname 

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 feit dat de laatste tarieflijst van het OCMW Ingelmunster dateert van juli 2015; 

Overwegende de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster (versie januari 2016); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de tarieflijst OCMW Ingelmunster (versie januari 2016). 

DE ERMITAGE 

18.  De Ermitage: openingsdagen polyvalente ruimte 

De RAAD, 

Overwegende dat de polyvalente ruimte van ‘De Ermitage’ op 25 december 2015 onaangekondigd, 

niet afgesproken en niet toegestaan, gesloten was; 

Overwegende dat in het huurcontract uitdrukkelijk voorzien is dat de polyvalente ruimte dagelijks 

op de normale openingstijden dient open te zijn en dient toegang te verlenen voor de bewoners en hun 
familie; 

Gelet op de brief van 29 december 2015 van het OCMW aan de uitbaters; 

NEEMT KENNIS: 

Art 1. Van de brief van 29 december 2015 van het OCMW aan de uitbaters van ‘De Ermitage’ om hen te 

wijzen op de verplichting dagelijks de polyvalente ruimte open te houden en om hen te verwittigen 
dat dit kan leiden tot contractbreuk. 
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BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


