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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 30 augustus 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd:  

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. 

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 

De RAAD, 

Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 

2003/54/EG; 

Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de 
daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd 
door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 

energiebeleid betreft; 

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals op heden gewijzigd; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 
energiebeleid (het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
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Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op 
heden gewijzigd; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te 

contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 

Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het 

kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen 

uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht 

een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; 

Overwegend dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het decreet van 15 juli 2011 

optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het Vlaams 
Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 

2006; 

Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of 

opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art. 15, 

Wet van 15 juni 2006); 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De gemeente Ingelmunster wordt, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW 

van Ingelmunster op te treden om een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf 
voor de levering van elektriciteit en aardgas. 

Art. 2. De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor de overeenkomst zoals het aan het OCMW werd 
meegedeeld op 30 augustus 2016 en middels dit besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 3. De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde 

opdracht. 

Art. 4. De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, mandateren om de lijst van 

gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe 

contract. 

Art. 5. Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de aan haar gerichte facturen voor het op haar 
afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische vermogen en de geleverde elektrische energie 

tijdig te betalen aan de leverancier. 

Art. 6. Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van het 

OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing 

gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen 
op haar afnamepunten. 

Art. 7. In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder artikel 6 
(afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding 

tot haar aandeel in de overeenkomst. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot 
haar aandeel van de opdracht. 

LEEFMILIEU 

3.  Projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos voor aankoop van te bebossen gronden 
met middelen van het bossencompensatiefonds, editie 2016 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 
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Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de brief van 1 juli 2016 van het Agentschap Natuur en Bos houdende een projectoproep 

voor aankoop van te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds; 

Overwegende dat dit geen hoofdtaak is van het OCMW en het OCMW ook in het verleden niet 

ingegaan is op deze oproep; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Niet in te gaan 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, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op het jaarverslag 2015 van De Kringwinkel Midwest; 

Overwegende dat dat de vooropgestelde resultaten werden bereikt en dat de financiële 
engagementen correct werden nageleefd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het jaarverslag 2015 van De Kringwinkel Midwest. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Kennisnemen verlenging collectieve hospitalisatieverzekering DIBISS/ETHIAS voor het 
dienstjaar 2017 

De RAAD, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende dat het OCMW en het gemeentebestuur voor de hospitalisatieverzekering voor hun 
personeel aangesloten zijn bij de collectieve verzekering DIBISS/ETHIAS; 

Gelet op het schrijven van 11 juli 2016 van DIBISS waarbij meegedeeld wordt dat voor het 
dienstjaar 2017 de overeenkomst met Ethias verlengd wordt voor één jaar, zonder dat de premies of 

waarborgen wijzigen; 

Overwegende dat het bestuur vanaf 2014 gekozen heeft om de premies voor de basisformule ten 

laste te nemen; 

Overwegende dat er geen gevolgen zijn voor het budget; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verlenging van de overeenkomst voor 2017 tussen DIBISS en Ethias betreffende de 
collectieve verzekering “hospitalisatie”. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Deelname groepsaankoop groene stroom 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat de provincie net als de voorgaande jaren deze winter 2016-2017 opnieuw een 
groepsaankoop groene stroom organiseert. Hiervoor wordt opnieuw samengewerkt met consultancybedrijf. 

Voor de rest zal de campagne ook gelijklopend verlopen: start inschrijvingsperiode op 1 december, 

vrijblijvende inschrijving, overstapdatum aansluitend op de huidige contracten,… 

Overwegende dat de provincie opnieuw de medewerking van de gemeenten en OCMW’s vraagt om 

een loket te organiseren waar inwoners die geen toegang tot internet hebben, terecht kunnen om zich in te 
schrijven voor de groepsaankoop; 
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Overwegende dat we kansengroepen maximaal willen bereiken zou zowel in de gemeente als het 

sociaal huis loket georganiseerd worden op volgende tijdstippen: 

 milieudienst: ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur en di en do van 13.30 tot 16.30 uur. 

 sociaal huis: wo van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom 2016-2017 van de provincie. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat we op 1 juli 2016 een brief van Fedasil ontvingen over de maatregelen die 

genomen werden door de regering en Fedasil met een impact op de opvangcapaciteit van de OCMW’s;  

Overwegende dat de asielaanvragen sinds januari 2016 sterk en onverwacht gedaald zijn, maar 

een mogelijke plotse stijging nog kan opduiken zijn volgende beslissingen genomen:  

- het spreidingsplan wordt niet uitgevoerd, wel wordt het engagement nagekomen voor plaatsen 
die al gecreëerd werden of ingepland waren met oog op de uitvoering van het plan; 

- de capaciteit van de individuele plaatsen in de OCMW’s worden behouden en 10.000 collectieve 
opvangplaatsen sluiten. De asielzoekers zullen overgeplaatst worden naar de individuele 

opvang; 

Gelet op het feit dat het Agentschap het nieuwe opvangmodel snel wenst op te starten: hierbij  

zullen de individuele woningen van de OCMW’s in de eerste plaats gereserveerd worden voor begunstigden 

van de opvang die recht hebben of veel kans maken om in België te blijven om hun overgang naar de 
integratie te vergemakkelijken; 

Overwegende dat het Agentschap zich er van bewust is dat het vinden van huisvesting niet 
probleemloos verloopt, zal het Agentschap zich ook soepel opstellen inzake de conventies met betrekking tot 

schorsingen en opzeggingen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van Fedasil met de nieuwe maatregelen inzake de opvang van asielzoekers. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Kennisnemen goedkeuring jaarrekening 2015 

De RAAD, 

Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van 18 
juli 2016 met als kenmerk 2016-6693; 

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

Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster door de 
Provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. 

DE ERMITAGE 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 
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Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juni 2014 betreffende de 

goedkeuring van de handelshuurovereenkomst voor de uitbating van de polyvalente ruimte van de Ermitage; 

Gelet op de besprekingen tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2016 en 31 mei 
2016, waaruit bleek dat deze handelshuurovereenkomst op een paar punten dient aangepast te worden ten 

gunste van eventuele uitbaters; 

Overwegende dat deze aanpassingen te maken hebben met de huurprijs, het sluitingsuur, het 

toekennen van een eventuele sluitingsdag en verlofperiode en de toegankelijkheid voor de bewoners; 

Gelet op het ontwerp van deze handelshuurovereenkomst voor de uitbating van de polyvalente 
ruimte van de Ermitage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De handelshuurovereenkomst tussen het OCMW en de huurder(s) van de polyvalente ruimte van 

de Ermitage, en de huurvoorwaarden, zoals vermeld in de handelshuurovereenkomst, wordt 

goedgekeurd. 

Art. 2. Artikel 13 van deze handelshuurovereenkomst wordt aangevuld met een tweede lid: “Voor 

sluitingsdagen en/of de jaarlijkse verlofperiode geldt de verzekering objectieve aansprakelijkheid 
en burgerlijke aansprakelijkheid van het OCMW aangezien de polyvalente ruimte tijdens deze 

periodes toegankelijk dient te blijven voor de bewoners van de assistentiewoningen, de 
ouderenwoningen en de leden van de clubs”. 

Art. 3. Deze handelshuurovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2016 tot het 

beëindigen in onderling overleg van de handelshuurovereenkomst voor de uitbating van de polyvalente 
ruimte van de Ermitage op 30 september 2016; 

Overwegende dat het aangewezen is om zo snel mogelijk nieuwe uitbaters te zoeken, zodat de 
uitbating zo snel mogelijk na 30 september 2016 verdergezet kan worden; 

Gelet op de handelshuurovereenkomst, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 
van heden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De uitbating van de polyvalente ruimte van ‘De Ermitage’ wordt uitbesteed met ingang vanaf 1 
november 2016. 

Art. 2. De publicatie zal gebeuren via ‘Het Krantje’, via de gemeentelijke website, door middel van een 
affiche aan de polyvalente ruimte en via digitale kanalen gericht op de horeca. 

Art. 3. Kandidaturen dienen het OCMW te bereiken uiterlijk op vrijdag 30 september 2016 en worden 

gericht aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

Art. 4. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van het volledig ingevuld inschrijfformulier in bijlage. 

Art. 5. De kandidaturen worden beoordeeld door een selectiecommissie die als volgt samengesteld wordt: 
- De heer Dries Couckuyt, OCMW-voorzitter, voorzitter van de selectiecommissie; 

- Mevrouw Nadine Verheye, schepen; 

- Mevrouw Christine Vandevoorde, bestuurssecretaris sociale dienst; 
- Mevrouw Markita Hollebeke, woonassistent van de Ermitage; 

- De heer Jurgen Vanoverberghe, financieel beheerder; 
- De heer Stefaan De Clercq, OCMW-secretaris, secretaris van de selectiecommissie. 

Art. 6. De selectiecommissie beoordeelt de kandidaturen door middel van een gesprek/mondelinge proef 
waarin gepeild wordt naar de visie en motivatie van de kandidaten. Het inschrijfformulier maakt 

hiervan deel uit en dient als leidraad tijdens dit gesprek. 

Art. 7. Voor deze uitbesteding wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 
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11.  Buurtgerichte Zorg als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel 

De RAAD, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, inzonderheid art. 89; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, 
inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

Gelet op de vraag van VVSG om de visietekst “Buurtgerichte zorg: het toekomstmodel” te 

ondertekenen; 

Overwegende dat het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen voor ingrijpende veranderingen 

staat; 

Overwegende dat de VVSG bij de Vlaamse Overheid een gesprekspartner is om een gepast 

financieringskader te bepleiten voor de lokale besturen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De visietekst “Buurtgerichte zorg: het toekomstmodel” wordt ondertekend namens OCMW 

Ingelmunster. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.15u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


