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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 28 juni 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 8 juli 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Kennisname regularisatiepremie 2016 ex-contingentgesco's 

De raad neemt kennis van het bedrag van de regularisatiepremie van de ex-contingentgesco’s voor het jaar 

2016. 

3.  Sociale Maribel: controle op de realisatie van de bijkomende tewerkstelling 2014 

Er zijn geen wijzigingen in de toegekende subsidies voor het jaar 2012 en 2013. Voor het jaar 2014 heeft 
het OCMW ook recht op de maximaal te bekomen subsidies in het kader van de Sociale Maribel. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Signalen vanuit het SEL die het lokaal bestuur kunnen inspireren in het uitwerken van het 
beleid 

Kennisname brief van het SEL Midden West-Vlaanderen betreffende een aantal signalen die het lokaal 

bestuur kunnen inspireren in het uitwerken van het beleid. 

5.  Afrekening regionale dienst schuldbemiddeling voor het jaar 2015 

De raad neemt kennis van de afrekening van de bijdrage voor 2015 voor de regionale dienst voor 
schuldbemiddeling. 

6.  Kennisgeving jaarverslag en samenwerking DYZO vzw 

De raad neemt kennis van het jaarverslag van DYZO vzw, contactpunt voor ondernemers in moeilijkheden. 

7.  Inzet van een tweede psychologe door het Regiohuis voor zitdagen in het sociaal huis 

Kennisname van de inzet van een tweede psychologe door het Regiohuis in het sociaal huis van 

Ingelmunster. 

8.  Eindafrekening van de subsidieaanvragen verwarmingstoelagen 2015 

De raad neemt kennis van de eindafrekening voor de subsidieaanvragen in het kader van de 
verwarmingstoelage voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

10.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Goedkeuren en uitvoerbaar verklaren van de lijst van dwangbevelen 

Betreffende de invorderingsprocedure voor niet-betaalde facturen thuisdiensten: de raad stemt in met het 
uitvaardigen van de dwangbevelen via betekening via gerechtsdeurwaardersexploot. 

12.  Indexatie huur cafetaria De Ermitage 

Het gaat om de jaarlijks wettelijk voorziene indexatie van de huurprijs conform het handelshuurcontract. 

SOCIALE DIENST 

13.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 15 juni 2016 

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

DE ERMITAGE 

13bis.  Vraag tot beëindiging in onderling overleg van de handelshuurovereenkomst voor de 
uitbating van de polyvalente ruimte van 'De Ermitage' 

De handelshuurovereenkomst wordt in onderling overleg beëindigd op 30 september 2016. 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


