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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 29 maart 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 4 april 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Kennisnemen van een gewijzigde datum van het bijzonder comité sociale dienst 

Het bijzonder comité sociale dienst van mei gaat door op woensdag 11 mei 2016 in plaats van woensdag 18 

mei 2016. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisname stakingsaanzegging ACOD 

De raad neemt kennis van de stakingsaanzegging van de vakbond ACOD vanaf 23 februari 2016 voor 

onbepaalde duur. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

4.  Kennisgeving opzeg lidmaatschap WIVO vzw met ingang van 1 januari 2013 

De raad neemt kennis van het feit dat OCMW Ingelmunster reeds sinds 1 januari 2013 geen lid meer is van 

WIVO vzw en dat bijgevolg geen vertegenwoordiger en plaatsvervanger meer aangeduid dient te worden 

voor de algemene vergadering van WIVO vzw. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Waarderingsregels per 1 januari 2015 - vaststelling 

De huidige waarderingsregels zijn in voege sedert 1 januari 2013 en worden gehandhaafd in 2015, bijgevolg 

worden ze opnieuw vastgesteld door de raad. 

6.  Vaststelling van de oninbaar te boeken vorderingen van het boekjaar 2015 

De raad stelt – zoals ieder jaar – de lijst met oninbaar te boeken vorderingen vast voor het boekjaar 2015. 

SOCIALE DIENST 

7.  Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 

Betreffende de goedkeuring van het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW 

Ingelmunster. 

SOCIAAL HUIS 

8.  Aanpassing openingsuren oplaadterminal budgetmeters 

De oplaadterminal is nu open van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00u en 21.00u. 
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THUISDIENSTEN 

9.  Aankoop voertuig warme maaltijddienst 

De raad gaat akkoord om een CNG-voertuig voor de maaltijddienst af te nemen van het lopende 

raamcontract van EANDIS tegen de voorwaarden van EANDIS. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

10.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

11.  Aanduiden van plaatsvervangers voor de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van 

het OCMW 

De raad duidt plaatsvervangers aan voor de OCMW-secretaris en de financieel beheerder van het OCMW in 

geval van verhindering of langdurige afwezigheid van de titularissen. 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

13.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 16 maart 
2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


