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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 26 april 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 28 april 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

FACILITY 

2.  Verlenging samenwerkingsovereenkomst boodschappendienst 

Betreffende de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met lokale handelaar ’t Persientje voor het 

aanbieden van een boodschappendienst aan de klanten van de maaltijddienst voor de duur van één jaar. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen van de enveloppe 2016 in het kader van de lokale diensteneconomie 

De tijdelijke vergoeding voor het kalenderjaar 2016 wordt vastgelegd op 16.760,68 euro en het toegewezen 

contingent inschakelingstrajecten bedraagt 1,5 VTE doelgroepmedewerkers. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

4.  Interlokale Vereniging Associatie Midwest – werkingsverslag 2015: goedkeuring 

Het werkingsverslag 2015 van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest wordt goedgekeurd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Vaststelling jaarrekening 2015 

Betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster. 

SOCIALE DIENST 

6.  Oproep tot vrijwillige deelname aan het hervestigingsprogramma van vluchtelingen in 

België 

Er wordt niet ingegaan op de vraag van Fedasil tot vrijwillige deelname aan het hervestigingsprogramma van 
vluchtelingen in België. 

7.  Kennisnemen van het antwoord van de heer Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

betreffende het verplicht spreidingsplan 

De raad neemt kennis van het antwoord van de heer Staatssecretaris voor Asiel en Migratie betreffende de 

berekening van het indicatieve cijfer voor de gemeente Ingelmunster in het kader van het verplicht 
spreidingsplan. 

8.  Kennisnemen van de subsidie voor participatie en sociale activering en de subsidie voor 
kinderarmoede voor het jaar 2016 

De raad neemt kennis van de subsidies in het kader van de participatie en sociale activering ten bedrage van 
3.012,00 euro en van de specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen ten bedrage van 2.008,00 

euro voor het jaar 2016. 
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9.  Kennisnemen van een aantal acties in het kader van het woonzorgproject 'Thuis in Welzijn' 

De raad neemt kennis van een aantal acties in het kader van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’. 

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.  Aanpassing arbeidsovereenkomst van een technisch beambte (niveau E1-E3) 

Betreffende het omzetten van een vervangingsovereenkomst naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur wegens onderbezetting van de dienst aanvullende thuiszorg. 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

DE ERMITAGE 

13.  Uitbating van de polyvalente ruimte en cafetaria van 'De Ermitage' 

De raad geeft opdracht aan de voorzitter en secretaris tot het uitwerken van een aantal praktische 

maatregelen die de uitbating van de polyvalente ruimte en cafetaria van ‘De Ermitage’ kunnen ten goede 
komen. Dit punt wordt verder opgevolgd tijdens de volgende raad. 

SOCIALE DIENST 

14.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 13 april 2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


