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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 26 april 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Kurt Windels: burgemeester 

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. 

FACILITY 

2.  Verlenging samenwerkingsovereenkomst boodschappendienst 

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 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk Welzijn en latere aanpassingen; 

Overwegende dat de oprichting van een boodschappendienst perfect kadert binnen de prioritaire 
beleidsdoelstelling van het OCMW “Optimale thuiszorg voor ouderen”; 

Overwegende de goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2014 om een 
boodschappendienst op te richten, in eerste instantie gekoppeld aan de maaltijddienst, waarbij 

samengewerkt wordt met 1 lokale handelaar voor de duur van 1 jaar; 

Overwegende dat er geopteerd wordt om met ’t Persientje samen te werken voor de 
boodschappendienst na het raadplegen van verschillende potentiële partners; 

Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld tussen het OCMW 
Ingelmunster en ’t Persientje voor de boodschappendienst; 

Overwegende dat de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst gaat van juli 2016 tot en met juni 

2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de 
boodschappendienst tussen het OCMW Ingelmunster en ’t Persientje goed voor de periode juli 

2016 tot en met juni 2017. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW sinds 1 november 2008 een erkenning heeft van de Federale 
Regering als Lokale Diensten Economie onderneming (LDE); 

Gelet op de overheveling van een aantal bevoegdheden van Federaal naar Gewesten en 
Gemeenschappen; 

Gelet op haar aktename van 24 augustus 2015 van de beslissing van Binnenlands Bestuur 

Vlaanderen betreffende de erkenning als Lokale diensteneconomieonderneming (LDE) vanaf 1 april 2015; 

Overwegende dat er 1,50 VTE doelgoepwerknemers worden tewerkgesteld in het project LDE; 

Gelet op de beslissing van 16 maart 2016 van de Vlaamse Regering waarbij de tijdelijke 
vergoeding voor het kalenderjaar 2016 wordt vastgelegd op 16.760,68 euro; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de enveloppe 2016 in het kader van de Lokale Diensteneconomie. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

4.  Interlokale Vereniging Associatie Midwest – werkingsverslag 2015: goedkeuring 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen; 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt sinds 2005 
bijeen komen in het Midwestoverleg;  

Overwegende het sterk werkend secretarisoverleg  in de regio; 

Overwegende dat de voorbije jaren de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de 

regio sterk is toegenomen; dat in samenwerking met de regiopartners het Midwestoverleg werkt aan de 

uitbouw van een structurele ondersteuning van de lokale besturen via regionale, intergemeentelijke 
samenwerking; 

Overwegende de uitgevoerde studie naar schaalveranderingen in de regio in 2010, die bevestigt 
dat er op veel beleidsdomeinen in de regio wordt samengewerkt; anderzijds toonde deze studie ook aan dat 

de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt zijn;  

Overwegende dat één van de aanbevelingen de oprichting van een schelpstructuur was die de 

lokale besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen 

voor uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die de 
samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren; 

Overwegende dat dit leidde tot de oprichting van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest op 
28 februari 2012; 

Overwegende dat een interlokale vereniging kan zorgen voor een dergelijke schelpstructuur; 

Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie 
Midwest, werden goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2011; 

Overwegende dat de Interlokale Vereniging Associatie Midwest officieel van start ging op 28 
februari 2012; 

Overwegende artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat 

bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter goedkeuring wordt 
overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad van bestuur van WVI; 

Overwegende de goedkeuring van het jaarverslag door het Beheerscomité in zitting van 23 
februari 2016; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt goedkeuring verleend aan het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest voor 2015, gevoegd in bijlage bij deze beslissing om ermee één geheel te vormen. 



RMW van 26 april 2016: notule Pagina 3/5 

Art. 2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. 

Art. 3. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Vaststelling jaarrekening 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 19 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 latere wijzigingen; 

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 latere wijzigingen; 

Overwegende het ontwerp van de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster; 

Overwegende het positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2015 van het OCMW 

Ingelmunster van het managementteam van het OCMW van 24 maart 2016; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt) 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. 

SOCIALE DIENST 

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

België 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat België in 2016 zijn deelname aan het hervestigingsprogramma van het Hoog 

Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties zal verderzetten. In dit programma zal België in 
de komende jaren 1100 vluchtelingen hervestigen op zijn grondgebied. Gezien de huidige context zullen de 

operaties zich voornamelijk – maar niet uitsluitend – concentreren op Syrische vluchtelingen in de 
buurlanden van Syrië. Een eerste groep van 131 Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in april 2016;  

Overwegende dat de eerste opvang gedurende 6 tot 7 weken gebeurt in een opvangcentrum van 

Fedasil, waarbij de vluchtelingen administratief in orde worden gesteld als erkend vluchteling, zodat ze recht 
kunnen openen op leefloon;  

Overwegende dat de OCMW’s voor de tweede opvang worden opgeroepen om zich vrijwillig 
kandidaat te stellen voor de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen tegen een vaste vergoeding van 

2500 euro per vluchteling; 

Overwegende dat deze begeleiding zeer arbeidsintensief is en dat in het LOI van Ingelmunster 
reeds 50 vluchtelingen worden opgevangen; 

Overwegende dat verwacht wordt dat Ingelmunster in het kader van het verplicht spreidingsplan 
nog vier extra opvangplaatsen zal moeten openen en bijgevolg reeds sterke inspanningen levert bij de 

opvang van vluchtelingen; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 
Peter Landuyt) 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad neemt kennis van de brief van Fedasil van 31 maart 2016 met de vraag tot vrijwillige 
deelname aan het hervestigingsprogramma. 

Art. 2. Gezien de arbeidsintensiviteit van de begeleiding en het huidige aantal vluchtelingen dat in het LOI 
van Ingelmunster wordt opgevangen, wordt niet in gegaan op deze vraag tot deelname. 
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7.  Kennisnemen van het antwoord van de heer Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

betreffende het verplicht spreidingsplan 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW en op het OCMW-decreet van 19 november 

2008; 

Gelet op de brief van de heer Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ontvangen op 18 december 

2015, betreffende het indicatief cijfer van het aantal toegewezen asielzoekers volgens het spreidingsplan; 

Gelet op de gezamenlijke brief van de gemeente en het OCMW Ingelmunster aan de heer 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en aan de heer Minister van Maatschappelijke Integratie van 22 

december 2015 naar meer informatie omtrent de berekening van dit indicatief cijfer; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief/het antwoord van de heer Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 maart 2016, 

ontvangen op 29 maart 2016, waarin meer uitleg gegeven wordt omtrent het verplicht 
spreidingsplan en de verdeling van de bijkomende LOI-plaatsen over alle Belgische gemeenten. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt bedoeld om de 

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 

dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren;  

Overwegende dat er daarbovenop een specifieke maatregel is uitgevaardigd voor kansarme 

kinderen. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie van 
achtergestelde minderjarigen te bekomen; 

Overwegende dat de verdeling van de subsidies over de OCMW’s in het KB van 2 maart 2016 ter 

bevordering van de maatschappelijke participatie van OCMW-cliënten bekend is gemaakt; 

Gelet op het feit dat de subsidie betreffende de participatie en sociale activering (socio-culturele) 

voor 2016 voor Ingelmunster 3.012,00 euro bedraagt en de subsidie in het kader van de specifieke 
maatregel betreffende de kansarme kinderen 2.008,00 euro bedraagt;  

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 

gemeente op datum van  1 januari 2015; 

Overwegende dat de subsidie wordt verdeeld met een maximumtoelage van 120 euro per 
volwassen gezinslid en 140 euro per minderjarige; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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. 

9.  Kennisnemen van een aantal acties in het kader van het woonzorgproject 'Thuis in Welzijn' 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het vijfde jaar van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’ lopende is en er een 

aantal acties worden gepland; 

Overwegende dat volgende acties worden gepland:  

- samen met de vrijwilligers van de welzijnsschakels en het Lokaal Overleg Kinderopvang maken 

we het ontmoetingsmoment om tips en ervaringen over opvoeden uit te wisselen bekend, dat 
plaatsvindt op 12 mei 2016; 

- op 19 april 2016 wordt samengewerkt met het Woonzorgcentrum Maria Rustoord voor de 
infomarkt valpreventie; 

- pp 19 mei 2016 wordt een infomoment inzake vroegtijdige zorgplanning georganiseerd, 

ondersteund door het project vroegtijdige zorgplanning van de provincie; 
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- er is nood aan een nieuwe oplage van de wijze gids, er worden 500 exemplaren bijgedrukt;  

- de promenade die dit jaar in het thema ‘jeugd’ staat, wordt in samenspraak met de dienst vrije 

tijd georganiseerd. Er is geen uitgebreide wandeling voorzien. De leerlingen van het 5de 
leerjaar brengen ieder jaar een bezoek aan het gemeentehuis. Dit bezoek zal uitgebreid 

worden met een bezoek aan het sociaal huis. Er zou tevens een map worden aangemaakt met 
informatie over de Promenade, het sociaal huis en de gemeente, die in de lessen kan worden 

geïntegreerd. Er wordt nog verder overlegd met de jeugdconsulent; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de geplande acties in het kader van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 22.15u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


