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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 23 februari 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, 

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Joost Vandeweghe, Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Kurt Windels: burgemeester verontschuldigd voor 1. , 2. , 3. , 4.  

Afwezig: Joost Vandeweghe: secretaris afwezig voor 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 

13. , 15. , 16. ; 
Stefaan De Clercq: secretaris afwezig voor 11. , 12. , 14.  

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD, 

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

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De notulen van de vorige zitting van 26 januari 2016 worden goedgekeurd en worden opgenomen 

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

DIENSTVERLENING 

2.  Kennisnemen zitdagen ter invulling van de aangiftes personenbelasting aanslagjaar 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 het voorstel van de FOD Financiën tot het organiseren van vier zitdagen voor hulp bij de 

aangiftes van de personenbelasting in het sociaal huis; 

Overwegende dat deze zitdagen de voorbije jaren heel druk werden bijgewoond en hun nut 

hebben bewezen voor de bevolking; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de organisatie van vier zitdagen door de FOD Financiën voor hulp bij de aangiftes van de 

personenbelasting in het sociaal huis. 

Art. 2. Deze zitdagen gaan door op vrijdag 13 mei 2016, vrijdag 27 mei 2016, donderdag 2 juni 2016 en 

vrijdag 3 juni 2016. 

SOCIALE ZAKEN 

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

het geven van Nederlandse lessen NT2 

De RAAD, 
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Gelet op het aanbod van Dehaemers Guido, de directeur het CVO Avelgem-Harelbeke, om 

Nederlandse lessen NT2 in te richten in Ingelmunster; 

Overwegende dat er een intensieve cursus van 4 keer per week  tijdens het schooljaar kan 
georganiseerd worden voor een klas van minimum 12 tot maximum 20 leerlingen. Het OCMW stuurt de 

kandidaat-leerlingen en zorgt voor een geschikte locatie. De lessen kunnen doorgaan in de vergaderzaal van 
de brandweerkazerne;  

Gelet op het feit dat het CVO zijn verplichtingen met zijn bevoegde overheid in orde kan brengen 

zodra de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Ingelmunster getekend is en dat de lessen in de 
loop van maart kunnen starten;  

Overwegende dat de Nederlandse les, die momenteel gegeven wordt door vrijwilligers op 
woensdagvoormiddag (9.00u- 11.00u) en donderdagnamiddag (14.00u – 16.00u), verder plaatsvinden, 

omdat die op een ander niveau wordt gegeven; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) met het CVO Avelgem-Harelbeke om Nederlandse 

lessen NT2 te organiseren goed te keuren. 

4.  Wijzigingen in hulpaanbod CAW Centraal-West-Vlaanderen 

De RAAD, 

Gelet op de brief van het CAW Centraal-West-Vlaanderen inzake twee belangrijke wijzigingen in 

hun hulpaanbod; 

Gelet op het feit dat de Televestiaire in de Iepersestraat 47 te Roeselare vanaf 1 januari 2016 
wordt stopgezet wegens een gebrek aan gesprekslokalen in de ambulante werking. Ook de bemiddeling in 

familiezaken wordt stopgezet wegens verschillende redenen; 

Gelet op het feit dat echtscheiding benaderen vanuit een welzijnsgericht perspectief wel belangrijk 

blijft binnen het CAW, in die zin dat ze de psychosociaal begeleiders in het onthaalaanbod vormen  inzake 

echtscheiding en actief blijven inzetten op de begeleidingsmodules; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de wijzigingen in het hulpaanbod van het CAW Centraal-West-Vlaanderen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Goedkeuring - Overeenkomst bruikleen voertuig voor De Cirkel 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat Special Ad een onderneming is die door middel van sponsoring non-profit 
organisaties aan “gratis vervoer” helpt; 

Gelet op de overeenkomst “bruikleen voertuig” van Special Ad; 

Gelet op het feit dat door de overeenkomst Special Ad zich er toe verbindt om binnen het jaar na 

te gaan of het haalbaar is om een voertuig te leveren aan het OCMW Ingelmunster op basis van sponsoring. 

Gedurende dat jaar gaat Special Ad op zoek naar adverteerders die visibiliteit krijgen op het voertuig; 

Gelet op het feit dat het OCMW dient in te staan voor de verzekering, brandstof, onderhoud,… 

kortom de gebruikskosten; 

Gelet op het feit dat tijdens de periode van bruikleen door Special Ad een bedrag van 2.500 euro 

geschonken wordt aan een vereniging of goed doel; 

Gelet op het feit dat het voertuig van de cirkel reeds 13 jaar oud is en er zich regelmatig grote 
onderhoudskosten opdringen; 

Gelet op het feit dat we als wagen in bruikleen een grote bestelwagen zouden kiezen die kan 
ingezet worden voor De Cirkel; 

Gelet op het feit dat voor het type voertuig voor de Cirkel een 20-tal sponsors nodig zijn. De 
bedragen variëren tussen de 400 euro en 1.000 euro per jaar; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de overeenkomst “bruikleen voertuig” 

tussen het OCMW Ingelmunster en de firma Special Ad. 

Art. 2. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat het voertuig in bruikleen ingezet wordt 
voor de Cirkel ter vervanging van het bestaande voertuig van de Cirkel. 

DE ERMITAGE 

6.  Assistentiewoningen De Ermitage: goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2015 en 

kwaliteitsjaarplanning 2016 

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; 

Gelet op het kwaliteitsjaarverslag 2015 en op de kwaliteitsjaarplanning 2016 van de 

assistentiewoningen ‘De Ermitage’, opgemaakt door de dagelijks verantwoordelijke; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het kwaliteitsjaarverslag 2015 en de kwaliteitsjaarplanning 2016 van de assistentiewoningen ‘De 

Ermitage’ wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING

 

 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


