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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 30 augustus 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 5 september 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

FACILITY 

2.  Mandateren gemeente met betrekking tot de gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams 

Energiebedrijf door de gemeenten, OCMW's en politiezones voor elektrische energie en 
aardgas voor installaties en gebouwen en openbare verlichtingen 

Het OCMW zal voor de levering van gas en elektriciteit vanaf 1 januari 2018 met het Vlaams Energiebedrijf 
in zee gaan. Het OCMW geeft hiervoor een mandaat aan de gemeente zodat die dan een overeenkomst kan 

sluiten voor gemeente en OCMW samen met het Vlaams Energiebedrijf. 

LEEFMILIEU 

3.  Projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos voor aankoop van te bebossen gronden 

met middelen van het bossencompensatiefonds, editie 2016 

Er wordt niet ingegaan op de projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos voor aankoop van te 
bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds, editie 2016. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Kennisnemen van het jaarverslag 2015 van De Kringwinkel Midwest 

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2015 van De Kringwinkel Midwest. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Kennisnemen verlenging collectieve hospitalisatieverzekering DIBISS/ETHIAS voor het 

dienstjaar 2017 

De raad neemt hiervan kennis. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Deelname groepsaankoop groene stroom 

De raad beslist deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de provincie. 

7.  Kennisnemen brief Fedasil in verband met de opvang van asielzoekers 

De raad neemt kennis van de brief van Fedasil van 1 juli 2016 over de maatregelen die genomen werden 

door de regering en Fedasil met een impact op de opvangcapaciteit van de OCMW’s. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Kennisnemen goedkeuring jaarrekening 2015 

Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster door de 

Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. 
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DE ERMITAGE 

9.  Goedkeuren handelshuurovereenkomst voor de uitbating van de polyvalente ruimte van de 

Ermitage 

De handelshuurovereenkomst voor de uitbating van de polyvalente ruimte van de groep van 

assistentiewoningen ‘De Ermitage’ wordt goedgekeurd. 

10.  Uitbating van de polyvalente ruimte van de Ermitage: openverklaring 

De raad gaat akkoord dat overgegaan wordt tot het zoeken van nieuwe uitbaters voor de polyvalente ruimte 

van de Ermitage. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

11.  Buurtgerichte Zorg als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel 

De visietekst van de VVSG omtrent buurtgerichte zorg wordt ondertekend namens OCMW Ingelmunster. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

13.  Verminderen prestaties van een technisch assistent 

Betreffende de vermindering van de prestatiebreuk van een technisch assistent tot 4/5 op eigen verzoek. 

14.  Einde arbeidsovereenkomst wegens pensioen van een technisch beambte aanvullende 

thuiszorg 

Betreffende de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wegens pensioen, op vraag 

van het personeelslid. 

15.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

16.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 13 juli 2016 

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

17.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 17 augustus 
2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


