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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 24 oktober 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 28 oktober 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Toekenning steun in kader van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter 

De raad beslist om in te stappen in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de 

winterperiode. 

3.  Sinterklaasactie 2016 

Naar aanleiding van de jaarlijkse sinterklaasactie, worden 90 pakketten samengesteld met snoep, fruit, 
zuivelproducten en speelgoed voor kinderen van gezinnen die naar de voedselbedeling komen of die het 

financieel niet aankunnen hier zelf voor te zorgen. 

4.  Kennisnemen van de aangepaste regelgeving betreffende het GPMI vanaf 1 november 
2016 

De raad neemt kennis van de aanpassingen in de GPMI-regelgeving met betrekking tot het leefloon. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Vaststelling van de budgetwijziging 2016-1 

Betreffende de vaststelling van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW Ingelmunster. 

DE ERMITAGE 

6.  Kennisnemen van het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid tot erkenning van de groep van assistentiewoningen De Ermitage met ingang 
van 1 oktober 2016 voor onbepaalde duur 

De raad neemt kennis van het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, houdende de erkenning van de groep van assistentiewoningen De Ermitage, met ingang van 1 

oktober 2016 voor onbepaalde duur voor maximaal 36 wooneenheden, onder nummer CE 1635. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

7.  Openverklaren van 1 VTE stafmedewerker (contractueel, niveau A1a-A3a) voor de dienst 
administratie, te vervullen via aanwerving 

Betreffende de openverklaring via aanwerving van een stafmedewerker voor de dienst administratie als 
gevolg van het onbetaald verlof van de financieel beheerder van het OCMW. 
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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.  Contractueel aanstellen van een technisch medewerker (niveau C1-C3) voor de technische 

dienst 

Betreffende de contractuele aanstelling van een technisch medewerker na afronding van een 

selectieprocedure. 

10.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar voor de functie technisch 

medewerker (contractueel, niveau C1-C3) 

Betreffende de aanleg van een wervingsreserve voor de functie technisch medewerker voor de duur van 

twee jaar met ingang van 1 november 2016. 

11.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

DE ERMITAGE 

12.  Aanstellen van een zelfstandig uitbater voor de polyvalente ruimte van De Ermitage 

De raad duidt een nieuwe uitbater aan van de polyvalente ruimte van De Ermitage. 

13.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de uitbating van de polyvalente ruimte van De 

Ermitage voor de duur van één jaar 

Betreffende de aanleg van een wervingsreserve voor de uitbating van de polyvalente ruime van De 

Ermitage. Eén kandidaat-uitbater wordt op de wervingsreserve geplaatst voor de duur van één jaar. 

SOCIALE DIENST 

14.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


