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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 september 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

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

Verontschuldigd: 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. 

VOLKSGEZONDHEID 

2.  Deelname griepvaccinatiecampagne 2016 

De RAAD, 

Overwegende dat het griepseizoen jaarlijks een verhoogd risico inhoudt voor 65-plussers en het 

dus belangrijk is te wijzen op het belang van een griepvaccinatie vanaf 65 jaar; 

Gelet op het feit dat het Logo vraagt aan alle gemeenten om in te stappen in een project, waarbij 
alle 65-jarigen (of idealiter alle inwoners van 65 tot 69 jaar) aangeschreven worden. Dit project loopt reeds 

5 jaar; 

Overwegende dat het Logo opnieuw gratis folders en affiches ter beschikking stelt om te 

verspreiden op publieke plaatsen; 

Gelet op het feit dat hierover ook een artikel gepubliceerd zal worden in het gemeentelijk 

infomagazine van de gemeente (editie november – december); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne van het Logo door alle 65-jarige 

Ingelmunsternaren aan te schrijven, de folders en affiches op publieke plaatsen ter beschikking te 
stellen en een artikel in het gemeentelijke infomagazine te laten verschijnen (editie november – 

december). 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

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 notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 21 juni 2016 van Residentie 

Artemis; 

Overwegende dat het OCMW eigenaar is van een garage; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de notulen van de algemene vergadering van 21 juni 2016 van Residentie Artemis. 

SOCIALE ZAKEN 

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

De RAAD, 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende 

goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende goedkeuren van de 

overeenkomst met de gemeente Ingelmunster, het OCMW en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet de algemene vergadering van de cvba BKI gehouden op 10 april 2016 waarin het jaarverslag 
over de werking van 2015 werd goedgekeurd; 

Gelet op de beoordeling van de financieel beheerder; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het jaarverslag 2015 van de cvba Buitenschoolse Kinderopvang. 

5.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de overeenkomst met het Gemeentebestuur van 
Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie 

van kinderopvang 

De RAAD, 

Gelet op artikel 51 van het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende 
goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 

Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van maart 2015 houdende goedkeuren van de 

overeenkomst met de gemeente Ingelmunster, het OCMW en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 

Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat in het financieel meerjarenplan 2014-2019 de nodige kredieten werden voorzien 

in functie van deze overeenkomst; 

Overwegende dat de aangepaste overeenkomst geen globale budgettaire gevolgen heeft ten 

aanzien van de voorziene kredieten; 

Overwegende dat na anderhalf jaar uitbating een steeds duidelijker zicht wordt verkregen op de 
exploitatie en de gewenste wijze van organiseren; 

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen anticiperen op de verhuis naar een nieuwe locatie 
en de uitbreiding van 40 naar 100 plaatsen; 

Overwegende dat het aangewezen is de vakantieopvang in Villa Max en de kinderopvang in de 

gemeentescholen tijdens het schooljaar met elkaar te integreren waardoor schaalvoordelen bekomen 
worden inzake exploitatie en personeelsinzet; 

Gelet op het voorstel van aanpassingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 
Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba 

Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt) en 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 
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Art. 1. De aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 

Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

6.  Kennisnemen toekenning subsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet dat er vanaf mei 2015 een verhoogde instroom van vluchtelingen was; 

Overwegende dat de gemeenten als eerstelijnsoverheid worden geconfronteerd met heel wat 
uitdagingen met betrekking tot de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden; 

Overwegende dat de Vlaamse Overheid de gemeenten wil ondersteunen waar de problematiek zich 
het meest ernstig voordoet, werd het toekennen van een subsidie goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 

Overwegende dat deze middelen kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling van een lokale 

aanpak op maat binnen twee beleidsprioriteiten:  
- het opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek 

- versterken van het bestaand aanbod; 

Overwegende dat ABB meedeelde 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 bedrag staat 
reeds op rekening van de gemeente en zou worden aangewend om een project op te zetten inzake 

integratie, opleiding en tewerkstelling; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de subsidie van 16.204 euro die de gemeente heeft ontvangen in het kader van de 

vluchtelingenproblematiek. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

7.  Kennisgeven verslag financiële inspectie dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 
de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 november 1999 houdende de nadere regelen voor de 

minimale kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Overwegende dat de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg op 30 augustus 2016 een 

aangekondigde financiële inspectie kreeg uitgevoerd door de Zorginspectie van het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin; 

Gelet op het verslag van de Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin; 

Overwegende dat er geen opmerkingen werden geformuleerd door de Zorginspectie van het 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het verslag van de Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

De zitting werd afgerond om 20.45u. 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


