
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 23 februari 2016 

Bekendmaking 

Gelieve alle briefwisseling te richten aan de voorzitter van het OCMW, 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster.  

IBAN BE68 0910 0092 2034, BIC GKCCBEBB 

 Pagina 1/2 

 
 

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 23 februari 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 1 maart 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

DIENSTVERLENING 

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

De raad neemt kennis van de organisatie van vier zitdagen door de FOD Financiën in het sociaal huis voor 

hulp bij de aangiftes van de personenbelasting in mei en juni 2016. 

SOCIALE ZAKEN 

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

het geven van Nederlandse lessen NT2 

De samenwerkingsovereenkomst met CVO Avelgem-Harelbeke in het kader van het geven van Nederlandse 

lessen NT2 wordt goedgekeurd. 

4.  Wijzigingen in hulpaanbod CAW Centraal-West-Vlaanderen 

Melding van twee belangrijke wijzigingen in het hulpaanbod van het CAW West-Vlaanderen. Vanaf 1 januari 

2016 wordt de Televestiaire in de Iepersestraat 47 te Roeselare stopgezet wegens een gebrek aan 

gesprekslokalen in de ambulante werking. Ook de bemiddeling in familiezaken wordt stopgezet wegens 
verschillende redenen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Goedkeuring - Overeenkomst bruikleen voertuig voor De Cirkel 

Betreffende het aangaan van een overeenkomst bruikleen voertuig tussen het OCMW Ingelmunster en de 
firma Special Ad en dit voor een wagen voor de Cirkel. De overeenkomst wordt aangegaan voor vier jaar. 

DE ERMITAGE 

6.  Assistentiewoningen De Ermitage: goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2015 en 

kwaliteitsjaarplanning 2016 

De raad keurt het kwaliteitsjaarverslag 2015 en de kwaliteitsjaarplanning 2016 van assistentiewoningen ‘De 

Ermitage’ goed. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

7.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

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

Betreffende de vrijwillige vermindering van prestatiebreuk van een technisch beambte aanvullende 

thuiszorg. 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de 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 

Betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger en 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 

Betreffende de aanduiding 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 

Betreffende de verkiezing van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger van 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 

Betreffende de voordracht van één kandidaat en één plaatsvervanger om deel uit te maken van de 
algemene vergadering van vzw WIVO. 

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

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap 

Betreffende de verkiezing 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 

Er wordt niet ingegaan op de vraag tot prijsverhoging van bepaalde consumptieprijzen in de cafetaria van 
De Ermitage. 

SOCIALE DIENST 

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

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


