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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 28 juni 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

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

Verontschuldigd: Kurt Decloedt: raadslid; 
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. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Kennisname regularisatiepremie 2016 ex-contingentgesco's 

De RAAD, 

Overwegende dat de gesco’s geregulariseerd werden naar gewone contractuelen vanaf 1 april 

2015; 

Overwegende dat de besturen sinds 1 april 2015 een jaarlijkse regularisatiepremie voor de ex-

contingentgesco’s ontvangen; 

Gelet op de brief van 2 mei 2016 van Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) 

waarbij medegedeeld wordt dat de regularisatiepremie 167.548,76 euro bedraagt voor 2016; 

Overwegende dat er geen gevolgen zijn voor het budget; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van 2 mei 2016 van Departement WSE betreffende de regularisatiepremie 2016. 

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

De RAAD, 

Gelet op de wetgeving betreffende de Sociale Maribel; 

Overwegende dat het OCMW een jaarlijkse subsidie ontvangt van DIBISS (Federaal niveau) in het 

kader van tewerkstelling Sociale Maribel; 

Overwegende dat het arbeidsvolume minstens gehandhaafd dient te blijven in vergelijking met het 

jaar 2005 en in geval er bijkomende plaatsen werden toegekend dient er een proportionele stijging te zijn 
om de maximale subsidie te behouden; 
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Overwegende dat het OCMW en de gemeente al het mogelijke gedaan hebben om de maximale 

subsidie Sociale Maribel te behouden; 

Overwegende dat het OCMW ten opzichte van de referentieperiode voor het jaar 2014 een stijging 
heeft van het arbeidsvolume; 

Gelet op de brief van 26 mei 2016 van DIBISS waarbij medegedeeld wordt dat het OCMW voor het 
jaar 2014 recht heeft op een maximale tegemoetkoming van 558.966,80 euro; 

Overwegende dat er geen gevolgen zijn voor het budget; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van 26 mei 2016 van DIBISS betreffende de Sociale Maribel: controle op de realisatie 

van de bijkomende tewerkstelling 2014. 

SOCIALE ZAKEN 

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

beleid 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (= SEL) Midden West-
Vlaanderen een samenwerkingsverband van zorgaanbieders is binnen een bepaalde zorgregio. Er zijn 15 

SEL’s in Vlaanderen, door de Vlaamse Overheid bepaald via het zorgregiodecreet, waarvan 4 in West-
Vlaanderen. Ingelmunster valt onder het SEL Midden West-Vlaanderen; 

Overwegende dat het adviseren van de lokale besturen inzake lokaal sociaal beleid op het vlak van 

eerstelijnsgezondheidszorg één van de opdrachten van het SEL is. Daarom bezorgde het SEL aan ieder 
bestuur een brief met signalen van 2015, die het lokaal bestuur kunnen inspireren in het uitwerken van het 

beleid;  

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van het SEL met de signalen van 2015. 

5.  Afrekening regionale dienst schuldbemiddeling voor het jaar 2015 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat in de algemene vergadering van 21 april 2016 de definitieve bedragen werden 
goedgekeurd voor de bijdrage die ieder OCMW betaalt voor de regionale dienst voor schuldbemiddeling; 

Overwegende dat de bijdrage voor het OCMW Ingelmunster voor 2015 14.913,24 euro bedraagt, 
berekend op basis van afname en van solidariteit; 

Overwegende dat onze bijdrage voordien op 17.018,34 euro gebudgetteerd was, hebben we met 

de afrekening een kredietnota van 2.105,10 euro ontvangen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de afrekening van de regionale dienst voor schuldbemiddeling van 2015 ten bedrage van 
14.913,24 euro. 

6.  Kennisgeving jaarverslag en samenwerking DYZO vzw 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat DYZO vanaf 1 januari 2015 volledig in de plaats kwam van de bestaande 

werkingen van Efrem vzw en Tussenstap; beide gespecialiseerd in dienstverlening aan zelfstandigen in 
moeilijkheden. Daardoor is er sinds 1 januari 2015 één uniek contactpunt voor ondernemers in 

moeilijkheden en medio 2015 besliste de Vlaamse Overheid bovendien om DYZO te erkennen als structurele 

partner van het Agentschap Innovatie en Ondernemen; 

Overwegende dat er iedere tweede dinsdag van de maand tussen 14u30 en 16u30 in het Sociaal 

Huis een vertegenwoordiger van DYZO op zitdag komt. Verder heeft de sociale dienst ook telefonisch en per 
email contact met DYZO voor uitwisseling van informatie en bespreking van dossiers; 
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Gelet op het feit dat het jaarverslag van vzw DYZO voor 2015 in bijlage terug te vinden, waaruit 

blijkt dat het aantal begeleidingen in 2015 in Ingelmunster op hetzelfde peil gebleven is als in 2014. Er 

waren 15 begeleidingen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het jaarverslag en de samenwerking met DYZO vzw. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat er sinds 27 maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst met de 
Huisartsenkring Izegem, Ingelmunster en Lendelede (HAKI vzw) en het Lokaal Multidisciplinair Netwerk 

Centraal West-Vlaanderen (LMN CWV) is om het Regiohuis op te richten;  

Overwegende dat de diëtiste van het Wit-Gele Kruis in Ingelmunster en één psychologe sindsdien 

zitdagen hebben in het sociaal huis op doorverwijs van de huisartsen. De zitdagen van de diabeteseducator 

zijn weggevallen in het sociaal huis van Ingelmunster, omdat er weinig afspraken waren;  

Overwegende dat er voor de psychologe wel veel vraag en zelfs een wachtlijst is, wordt een 

tweede psychologe voorzien die start op 6 juli 2016. De zitdagen gaan ook door op woensdagavond tussen 
16u en 20u30. Met de twee psychologen die afwisselend werken op woensdag, zullen er nu wekelijks 

zitdagen plaatsvinden; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de uitbreiding van het Regiohuis met een tweede psychologe in het sociaal huis van 

Ingelmunster. 

8.  Eindafrekening van de subsidieaanvragen verwarmingstoelagen 2015 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat ieder OCMW de taak heeft om de aanvragen in het kader van de 

verwarmingstoelagen te behandelen; 

Overwegende dat de aanvragen, de verwerking en de subsidieaanvragen in Ingelmunster 
gebeuren vanuit de sociale dienst; 

Overwegende dat er voor 2015 werd een toelage aangevraagd van 18. 583,84 euro aan het 
stookoliefonds. Dit bedrag hebben we bij wijze van voorschot in verschillende stortingen via de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangen; 

Overwegende dat het OCMW naast deze toelage 10 euro per dossier aan beheerskosten ontvangt.   

Aangezien we 101 dossiers hebben behandeld, zal 1.010 euro uitbetaald worden voor 2015. Naar aanleiding 

van een inspectie wordt  140 euro teruggevorderd, wat het saldo op 870 euro brengt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de eindafrekening in het kader van de verwarmingstoelage vanuit het stookoliefonds t.b.v. 
18.583,44 euro (reeds ontvangen in voorschot) en een saldo van 870 euro. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.45u. 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


