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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 29 maart 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; 

Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

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 worden goedgekeurd en worden opgenomen in het register van 

beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de kennisname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2015 van de 
data van het bijzonder comité sociale dienst voor 2016; 

Overwegende dat twee leden van het bijzonder comité sociale dienst verhinderd zijn op woensdag 
18 mei 2016; 

Overwegende dat de leden van het bijzonder comité sociale dienst voorstellen om deze zitting een 
week te vervroegen naar woensdag 11 mei 2016 om 8.30u.; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de gewijzigde datum van het bijzonder comité sociale dienst van mei: woensdag 11 mei 2016 
om 8.30u. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisname stakingsaanzegging ACOD 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 
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Gelet op de brief van de vakbond ACOD betreffende een stakingsaanzegging vanaf 23 februari 

2016 voor onbepaalde duur; 

Gelet op de kopie van de brief van ACOD aan de Eerste Minister en aan de Voorzitter van het 
Comité A; 

Overwegende dat met deze aanzegging het ACOD zich wil blijvend verzetten tegen de maatregelen 
die de regering uitvaardigt voor de gehele overheidssector; 

Overwegende dat deze aanzegging alle acties dekt die haar leden zouden kunnen uitvoeren; 

Overwegende dat het ACOD de gemeenten en de OCMW’s verder op de hoogte zal houden 
omtrent de specifieke modaliteiten van de acties die de vakbond in de toekomst zal nemen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 februari 2016 houdende de 
aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger om ter persoonlijke titel lid te worden van 

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

Overwegende dat deze beslissing een erratum betreft aangezien het OCMW sinds 1 januari 2013 
geen lid meer is van WIVO vzw; 

Gelet op de brief van 20 december 2011 waarin de opzeg van het lidmaatschap van het OCMW 
geregeld werd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het feit dat het OCMW geen lid meer is van WIVO vzw en dat bijgevolg de aanduiding van één 
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor de algemene vergadering van WIVO vzw niet van 

toepassing en zonder gevolg is. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Waarderingsregels per 1 januari 2015 - vaststelling 

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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Overwegende dat de waarderingsregels voor 2015 dienen vast te liggen; 

Overwegende het voorstel om de waarderingsregels die door de raad voor maatschappelijk welzijn 

van 31 maart 2015 werden vastgesteld en die in voege zijn sedert 1 januari 2013 te handhaven in 2015; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorstel om de waarderingsregels die 
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2015 werden vastgesteld en die in voege 

zijn sedert 1 januari 2013 te handhaven in 2015 en bijgevolg vast te stellen. 
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6.  Vaststelling van de oninbaar te boeken vorderingen van het boekjaar 2015 

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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Overwegende de lijst met oninbaar te boeken vorderingen voor het boekjaar 2015: 

Factuurjaar Factuurnr Journaal Te betalen reden 

2014 78 VHCO 443,00 € onvermogend 

2015 3 VHCO 247,00 € onvermogend 

2013 633 VTHD 63,00 € gestorven 

2014 1098 VTHD 178,75 € gestorven 

2015 166 VERK 5,50 € gestorven 

2015 700 VTHD 165,26 € gestorven 

2014 4 VDIV 9,93 € onvermogend 

2014 11 VHCO 465,00 € onvermogend 

2014 28 VHCO 465,00 € onvermogend 

2014 38 VHCO 450,00 € onvermogend 

2014 42 VHCO 465,00 € onvermogend 

2015 169 VERK 5,50 € onvermogend 

2014 2416 VTHD 22,80 € gestorven 

2007 213 VBB 148,85 € onvermogend 

2014 7 VHCO 55,00 € onvermogend 

2015 170 VERK 5,50 € onvermogend 

2015 106 VHSW 358,11 € onvermogend 

2007 11 VBB 1.021,37 € onvermogend 

2007 197 VBB 419,67 € onvermogend 

2012 252 VBB 645,30 € onvermogend 

2012 286 VBB 295,08 € onvermogend 

2014 222 VSOC 381,53 € onvermogend 

2015 61 VHSW 361,72 € gestorven 

2015 73 VHSW 361,72 € gestorven 

2012 397 VBB 38,40 € onvermogend 

2013 54 VSOC 38,40 € onvermogend 

2013 95 VSOC 38,40 € onvermogend 

2013 139 VSOC 19,20 € onvermogend 

2013 227 VSOC 38,40 € onvermogend 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de lijst met oninbaar te boeken vorderingen van het 

boekjaar 2015 vast. 
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SOCIALE DIENST 

7.  Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het OCMW van Ingelmunster een erkende instelling voor schuldbemiddeling 
is; 

Overwegende dat elke instelling voor schuldbemiddeling vanuit de overheid de opdracht krijgt om 

een jaarverslag in te vullen over zijn inhoudelijke werking; 

Overwegende dat dit verslag voor 31 maart verstuurd moet worden naar het Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin en voordien door het bestuur moet worden goedgekeurd; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW Ingelmunster word 

goedgekeurd. 

SOCIAAL HUIS 

8.  Aanpassing openingsuren oplaadterminal budgetmeters 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat de netbeheerders, met Eandis als werkmaatschappij, in hun rol als sociale 
leverancier de opdracht hebben om voor de klanten een budgetmeter te voorzien in een netwerk van 

oplaadpunten. Eandis heeft ervoor gekozen dit netwerk verder te realiseren in een samenwerking met de 

OCMW’s; 

Overwegende dat er in het sas vooraan het sociaal huis een oplaadpunt is voorzien, dat tot nu toe 

open was tijdens de openingsuren van het sociaal huis en ook over de middag; 

Overwegende dat het oplaadpunt bereikbaarder werd gemaakt om de service te verhogen. Er is 

een timer voorzien op de buitendeur, zodat de cliënten gedurende een ruimere periode de budgetmeter 

kunnen opladen. De deur naar het oplaadpunt is nu open van 7.00u tot 21.00u van maandag tot en met 
zaterdag. In het sas werd een bewegingsdetector geplaatst, zodat het licht automatisch brandt van zodra er 

iemand is. Zo kan het toestel gemakkelijk bediend worden en wordt daarenboven het gevoel van veiligheid 
en de sociale controle verhoogd; 

Overwegende dat het OCMW van Ingelmunster met deze aanpassingen valt onder de hoogste 
categorie 3 (oplaadpunten die meer dan 10 uur buiten de kantooruren open zijn) en dat onze vaste 

vergoeding van 2.500 euro, uitbetaald door Eandis, daardoor opgetrokken wordt naar 4.000 euro. Daar 

bovenop komt nog de vergoeding die jaarlijks schommelt en afhankelijk is van het aantal actieve 
budgetmeters. Als dit aantal op hetzelfde niveau blijft, zal het OCMW Ingelmunster terug ongeveer hetzelfde 

bedrag van het werkjaar 2014-2015 ontvangen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de uitgebreide openingsuren van het oplaadpunt voor de budgetmeters. 

THUISDIENSTEN 

9.  Aankoop voertuig warme maaltijddienst 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de wagen van de maaltijddienst (Mitsubishi RKJ-244) reeds een lange staat 

van dienst heeft en overwegende dat er het voorbije 2 jaar veel herstellingskosten zijn geweest; 

Gelet op het feit dat het naar verbruik ook geen al te zuinig voertuig is; 

Gelet op het feit dat in het budget 2016 middelen (55.000 euro) zijn voorzien voor de aankoop van 
een nieuw voertuig voor de maaltijddienst op het investeringsproject 2014-2019/3; 

Gelet op het feit dat het huidig bestuur wenst in te zetten op een groener wagenpark; 
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Gelet op het feit dat EANDIS een raamcontract heeft lopen waarbij we als openbaar bestuur CNG-

voertuigen en elektrische voertuigen kunnen afnemen zonder dat we zelf een overheidsopdracht moeten 

voeren; 

Gelet op de voordelige prijzen afgedwongen door EANDIS; 

Overwegende dat enkel technische specificaties van het CNG-voertuig voldoen aan de wensen en 
noden van de maaltijddienst; 

Overwegende dat het CNG-voertuig ook goedkoper is in aankoop (14.000 euro exclusief BTW 

versus 22.000 euro exclusief); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn 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 

 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 20.45u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


