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       Aan de inwoners 

van de 

gemeente Ingelmunster 
        

        
 

 
 

contactpersoon 

Stefaan De Clercq 

 

tel 

051 33 74 13 

 

mail 

stefaan.declercq@ingelmunster.be 

 

datum 

20 mei 2016 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 30 van het OCMW-decreet, in te lichten over de bijeenkomst 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster op 31 mei 2016 om 20.00 u. in de raadzaal 

van het sociaal huis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 
 

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 
 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

FACILITY 

2.  Goedkeuren van de wijzigingen aan de overeenkomst met IVIO voor de verkoop van restafvalzakken en 
PMD-zakken  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Goedkeuren van het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel 

4.  Openverklaren van 1 VTE medewerker poetsdienst (contractueel, niveau E1-E3) voor de dienst 

aanvullende thuiszorg, te vervullen via aanwerving 

5.  Openverklaren van 1 VTE technisch medewerker (contractueel, niveau C1-C3) voor de technische 

dienst, te vervullen via aanwerving 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomsten betreffende activeringsbegeleiding en opleiding 

7.  Kennisgeving subsidies in kader van het energiefonds 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

8.  Jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2015 en kwaliteitsjaarplanning 2016 van de dienst gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg 

9.  Kennisname urencontingent 2016 dienst gezinszorg 
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BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

10.  Algemene vergadering afdeling OCMW's VVSG op 9 juni 2016: aanduiden volmachthouder 

11.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

12.  Einde arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming van een technisch beambte aanvullende 
thuiszorg 

13.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

DE ERMITAGE 

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

SOCIALE DIENST 

15.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 11 mei 2016 

 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

Stefaan De Clercq 

 De voorzitter, 

Dries Couckuyt 
 


