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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 

12 februari 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 23 februari 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 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

DIENSTVERLENING 

2.  Kennisnemen zitdagen ter invulling van de aangiftes personenbelasting aanslagjaar 2016 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CVO Avelgem-Harelbeke in het kader van het geven van 

Nederlandse lessen NT2 

4.  Wijzigingen in hulpaanbod CAW Centraal-West-Vlaanderen 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Goedkeuring - Overeenkomst bruikleen voertuig voor De Cirkel 

DE ERMITAGE 

6.  Assistentiewoningen De Ermitage: goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2015 en kwaliteitsjaarplanning 2016 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

7.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

10.  Verkiezen van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor de lokale adviescommissie voor de 
minimum levering van elektriciteit, gas en water 

11.  Verkiezen van twee vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en één vertegenwoordiger en 

één plaatsvervanger voor de raad van bestuur van de Kringwinkel 

12.  Verkiezen van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor het dagelijks beheer van de lokale 

werkwinkel 

13.  Voordracht van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger om ten persoonlijke titel lid te worden 

van de vzw WIVO en deel uit te maken van de algemene vergadering van WIVO 

14.  Verkiezen van één technisch vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor het plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap 

DE ERMITAGE 

15.  Vraag tot wijziging consumptieprijzen in de polyvalente ruimte van De Ermitage 

SOCIALE DIENST 

16.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 17 februari 2016 

 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

Stefaan De Clercq 

 De voorzitter, 

Dries Couckuyt 
 


