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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 31 mei 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 15 juni 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

FACILITY 

2.  Goedkeuren van de wijzigingen aan de overeenkomst met IVIO voor de verkoop van 

restafvalzakken en PMD-zakken  

Vanaf juni 2016 wordt de bestelling van restafval- en PMD-zakken van IVIO om de 5 weken geleverd, 

voorheen was dat maandelijks. De aangepaste overeenkomst met IVIO wordt goedgekeurd. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

De aanpassingen van het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel worden goedgekeurd. 

Het nieuwe arbeidsreglement integreert de bestaande arbeidsreglementen van gemeente en OCMW en heeft 
als belangrijkste aanpassingen de toevoeging van een bijlage omtrent maatregelen ter voorkoming van 

psychosociale risico’s op het werk en het reglement betreffende alcohol- en druggebruik in relatie tot het 
werk. 

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

dienst aanvullende thuiszorg, te vervullen via aanwerving 

Betreffende de aanwerving van een medewerker poetsdienst voor de dienst aanvullende thuiszorg. 

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

technische dienst, te vervullen via aanwerving 

Betreffende de openverklaring via aanwerving van een vacature voor de technische dienst van het OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomsten betreffende activeringsbegeleiding en 

opleiding 

De aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem en 

Tielt wordt goedgekeurd en de samenwerkingsovereenkomst met Mentor in het kader van sollicitatie- en 
attitudetraining wordt ook goedgekeurd. 

7.  Kennisgeving subsidies in kader van het energiefonds 

OCMW Ingelmunster krijgt volgende subsidies: 3.460,63 euro uit het energiefonds en 47.552,09 euro voor 

de personeelsinzet in het kader van energie. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

8.  Jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2015 en kwaliteitsjaarplanning 2016 van de dienst 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
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Het jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag 2015 en de kwaliteitsjaarplanning 2016 van de dienst gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg wordt goedgekeurd. 

9.  Kennisname urencontingent 2016 dienst gezinszorg 

De raad neemt kennis van het theoretisch urencontingent van de dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2016 

dat vastgesteld is op 17.403. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

De OCMW-voorzitter wordt aangeduid als volmachthouder voor OCMW Ingelmunster. 

11.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

Betreffende de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in onderlinge 

overeenstemming, op vraag van het personeelslid. 

13.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

DE ERMITAGE 

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

De raad keurt een aantal praktische maatregelen goed ten voordele van de 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 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


