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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 27 september 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 3 oktober 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

VOLKSGEZONDHEID 

2.  Deelname griepvaccinatiecampagne 2016 

De sociale dienst werkt zoals ieder jaar mee aan de griepvaccinatiecampagne van het Lokaal 

Gezondheidsoverleg. 

ALGEMEEN BESTUUR 

3.  Kennisnemen van de notulen van de algemene vergadering van Residentie Artemis 

De raad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 21 juni 2016. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Kennisnemen van het jaarverslag van de cvba BKI over het werkjaar 2015 

Kennisgeving van een jaarverslag in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. 

5.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de overeenkomst met het Gemeentebestuur van 

Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie 

van kinderopvang 

Goedkeuren van de aanpassingen aan een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 51 van het 
OCMW-decreet. 

6.  Kennisnemen toekenning subsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek 

ABB deelde mee dat Ingelmunster recht heeft op een eerste schijf van maximaal 16.204 euro op basis van 

de referentieperiode 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016. Dit zal worden aangewend om een project 
op te zetten inzake integratie, opleiding en tewerkstelling. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

7.  Kennisgeven verslag financiële inspectie dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg heeft op 30 augustus 2016 een aangekondigde financiële 

inspectie gekregen van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg door de Zorginspectie van het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Er waren geen opmerkingen vanuit de Zorginspectie van het 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Einde arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming van een maatschappelijk 

werker 

Betreffende de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in onderling overleg na een 

periode van twee jaar onbetaald verlof. 

10.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

11.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 14 
september 2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


