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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 24 oktober 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. 

SOCIALE ZAKEN 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ 

(artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010) de OCMW’s een middel wil 
aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het 

risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale 
hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart;  

Overwegende dat de kost hiervoor deels kan worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder, 

deels ook bij de hulpvrager;  

Overwegende dat de RMW van het OCMW Ingelmunster op 20 december 2010 de principiële 

goedkeuring gaf om in te stappen in het systeem; 

Overwegend dat de minimale levering aardgas terug van toepassing is, maar in het kader van het 

energiearmoedeprogramma dat de Vlaamse regering op 4 maart 2016 goedkeurde is de periode met 2 

maanden uitgebreid en is nu geldig vanaf 1 november 2016 tot en met 31 maart 2017. Afhankelijk van de 
noden van de gezinnen kunnen de tussenkomsten dus maximaal voor 5 maanden worden toegekend; 

Overwegende dat naargelang de situatie per halve maand een bedrag aan steun wordt toegekend, 
waarmee onmiddellijk een oplading gebeurt voor de aardgasbudgetmeter, volgens de tabel hieronder: 

Woningtype Niet-beschermde 

afnemer 

Beschermde afnemer 

= recht op sociale 
maximumprijs 
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Appartement 30,66 euro 17,66 euro 

Rijhuis of hoekhuis (max. 2 

open gevels) 

43,66 euro 25,66 euro 

Vrijstaand huis of halfopen 
(meer dan 2 open gevels) 

51,66 euro 30,66 euro 

Gelet op het feit dat van de steun 70% wordt terugbetaald door Eandis en 30% door de 

betrokkene zelf; 

Overwegende dat de voorzitter en secretaris op basis van art. 58, § 2 van het OCMW-decreet 

kunnen beslissen om dringende hulpverlening toe te kennen inzake de minimale levering aardgas;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt ingestapt in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode 

en de dringende hulpverlening van voorzitter en secretaris inzake dit onderwerp wordt vanaf 1 
november 2016 tot en met 31 maart 2017 goedgekeurd. 

3.  Sinterklaasactie 2016 

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 maandelijkse voedselbedelingen waar een betrekkelijk groot aantal gezinnen op 

afkomen; 

Overwegende dat er niets specifieks gedaan wordt ter gelegenheid van sinterklaas en dat juist 

voor de kinderen uit deze gezinnen op dat ogenblik het gemis het meest aangevoeld wordt; 

Gelet op de samenstelling van de pakketten mag de kostprijs van een pakket geraamd worden op 

8,29 euro; 

Overwegende dat er 90 pakketten zullen dienen gemaakt te worden, wat neerkomt op een totale 
kostprijs van 746,10 euro; 

Gelet op de ‘quiz for food’, georganiseerd door dokter Axel Decraene, waarbij de winst opnieuw zal 
mogen aangewend worden om speelgoed te kopen voor de kinderen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Aan de gezinnen die maandelijks uitgenodigd worden tot de voedselbedeling wordt een pakket ter 
beschikking gesteld voor de kinderen in hun gezin. 

Art. 2. Snoep, zuivelproducten, fruit en sandwiches zullen worden aangekocht om 90 pakketten te kunnen 
samenstellen voor een totale prijs van 746,10 euro. 

Art. 3. De raad neemt kennis van de aankoop van speelgoed naar aanleiding van de opbrengst van de 

‘quiz for food’ georganiseerd door dokter Axel Decraene. 

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

2016 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat de regelgeving omtrent het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke 
Integratie (GPMI) op een aantal vlakken verandert op 1 november 2016; 

Overwegende dat de doelgroep van het GPMI sterk zal uitbreiden nl. naar iedereen die het recht 

op maatschappelijke integratie opent ongeacht de leeftijd, dat de mogelijkheden van het OCMW om meer op 
maat te werken verbreden én er extra middelen komen om hun begeleidingsopdracht beter te kunnen 

uitvoeren. Er kan enkel vrijstelling zijn van het opmaken van een GPMI wegens gezondheids- of 
billijkheidsredenen; 

Overwegende dat het GPMI moet opgemaakt worden binnen 3 maanden na beslissing van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst tot toekennen van steun; 
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NEEMT KENNIS: 

Art. 1. van de aangepaste reglementering inzake het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke 

Integratie (GPMI). 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Vaststelling van de budgetwijziging 2016-1 

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 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW Ingelmunster 

(verklarende nota en financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2016-1 van het 

managementteam van het OCMW van 23 september 2016; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2016-1 van het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster van 3 oktober 2016; 

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) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging 2016-1 (verklarende nota en 

financiële nota) van het OCMW Ingelmunster vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De 

voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de 
budgetwijziging 2016-1 toe te lichten. 

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, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Overwegende dat de groep van assistentiewoningen De Ermitage vorig jaar een voorlopige 

erkenning kreeg van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de duur van 
één jaar met ingang van 1 oktober 2016; 

Overwegende dat dit ter kennis werd gebracht aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 
september 2015; 

Overwegende dat heden aan de voorwaarden voldaan is om als groep van assistentiewoningen 

erkend te worden; 

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 

10 september 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

7.  Openverklaren van 1 VTE stafmedewerker (contractueel, niveau A1a-A3a) voor de dienst 

administratie, te vervullen via aanwerving 

De RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het gemeente- en 

OCMW-personeel; 

Gelet op het aangekondigde vertrek van de financieel beheerder van het OMCW, die voltijds 

onbetaald verlof neemt vanaf 1 januari 2017; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk zo snel mogelijk de vervanging van de financieel 

beheerder van het OCMW in te vullen; 

Overwegende dat het financieel beheer van het OCMW zal waargenomen worden door de 
financieel beheerder van de gemeente met ingang van 1 januari 2017; 

Overwegende dat vooral op vlak van leiding financiële dienst OCMW, beleidsdomein-
verantwoordelijke zorg, overheidsopdrachten, facility en stafdienst OCMW-secretaris nood is aan extra 

ondersteuning, zoals ook omschreven in de functiebeschrijving; 

Overwegende dat het aangewezen is om dergelijke functie in te vullen op niveau A; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om over te gaan tot aanwerving van een 

stafmedewerker (niveau A1a-A3a); 

Overwegende dat aan elke aanwerving een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De functie stafmedewerker (contractueel, niveau A1a-A3a) wordt open verklaard via aanwerving. 

Art. 2. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 
kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het geschetste profiel. De 

inhoudelijke proef omvat: 
 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 3. Bij meer dan 15 geldige kandidaturen wordt een voorselectie georganiseerd op basis van het 

curriculum vitae. De 15 weerhouden kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor het 

schriftelijk examen. De voorselectie wordt uitgevoerd door de selectiecommissie. 

Art. 4. Om aangeworven te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de algemene en specifieke 

aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Art. 5. De selectiecommissie bestaat uit: 

 Mevrouw Pascale Feys – OCMW-secretaris Koksijde – voorzitter van de selectiecommissie; 

 De heer Colin Beheydt – adjunct-stadssecretaris Brugge; 

 Mevrouw Tine Dhont – financieel beheerder gemeente Ingelmunster; 

 De heer Stefaan De Clercq – OCMW-secretaris Ingelmunster – secretaris van de 

selectiecommissie. 

Art. 6. Voor deze aanwerving wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar. 

Art. 7. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 

Art. 8. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

Art. 9. Deze vacature wordt aangekondigd via de geschreven pers, de VDAB en andere online 

rekruteringskanalen, de gemeentelijke website en via het Krantje. 

Art. 10. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is vrijdag 25 november 2016. Kandidaturen worden 
gericht aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 
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BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.10u. 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


