
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 28 november 2016 

Bekendmaking 

Gelieve alle briefwisseling te richten aan de voorzitter van het OCMW, 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster.  

IBAN BE68 0910 0092 2034, BIC GKCCBEBB 

 Pagina 1/2 

 
 

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 28 november 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 8 december 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Vaststellen van de data van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het 

bijzonder comité sociale dienst in 2017 

De data van de zittingen worden vastgesteld voor 2017. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen responsabiliseringsbijdrage 2015 voor het OCMW 

Voor het jaar 2015 is het OCMW Ingelmunster geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Kennisnemen van de wijzigingen doorgegeven vanuit de POD Maatschappelijke Integratie 
betreffende het elektronisch sociaal verslag en het recht op maatschappelijke integratie 

voor personen die de subsidiaire bescherming genieten 

De raad neemt kennis van de wijzigingen doorgegeven vanuit de POD Maatschappelijke Integratie 

betreffende het elektronisch sociaal verslag en het recht op maatschappelijke integratie voor personen die 
de subsidiaire bescherming genieten. 

5.  Kennisnemen van het geïntegreerd inspectieverslag van de POD Maatschappelijke 
Integratie 

De raad neemt kennis van het geïntegreerd inspectieverslag en de goede beoordeling door de POD 
Maatschappelijke Integratie. 

6.  Kennisnemen van de terbeschikkingstelling van de informaticatoepassing Match-It voor de 
OCMW's die de LOI huisvesten 

De raad neemt kennis van de implementatie van de informaticatoepassing Match-It voor de OCMW’s die de 
LOI huisvesten. 

7.  Kennisnemen van het verslag van de algemene vergadering en van het budget 2017 van de 
regionale dienst schuldbemiddeling 

De raad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering en het budget 2017 van de regionale 
dienst voor schuldbemiddeling. 

THUISDIENSTEN 

8.  Goedkeuren prijsverhoging maaltijddienst met ingang van 1 januari 2017 

De prijs van een warme maaltijd wordt verhoogd van 6,70 naar 7,00 euro (of 6,00 euro bij twee maaltijden 
op hetzelfde adres) en er wordt een dossierkost van 25 euro aangerekend voor opstart van dossiers indien 

de afname van de maaltijden minder dan één maand bedraagt of niet gekoppeld is aan de opstart van 
andere thuisdiensten. 
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BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 

aanvullende thuiszorg 

Betreffende de contractuele aanstelling van een medewerker aanvullende thuiszorg na afronding van een 

selectieprocedure. 

11.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar voor de functie 

medewerker poetsdienst (contractueel, niveau E1-E3) voor de dienst aanvullende thuiszorg 

Betreffende de aanleg van een wervingsreserve voor de functie medewerker poetsdienst voor de dienst 

aanvullende thuiszorg voor de duur van twee jaar met ingang van 1 december 2016. 

12.  Kennisnemen opzegbrief van een medewerker poetsdienst aanvullende thuiszorg 

De raad neemt kennis van de opzegbrief van een technisch beambte aanvullende thuiszorg. 

13.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 

aanvullende thuiszorg via de wervingsreserve voor deze functie 

De wervingsreserve voor deze functie wordt aangesproken als gevolg van het ontslag van een medewerker 
van de dienst aanvullende thuiszorg, teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. 

14.  Contractueel aanstellen van een administratief medewerker (niveau C1-C3) voor de 

onthaaldienst via de wervingsreserve voor deze functie 

Betreffende de aanstelling van een administratief medewerker uit de bestaande wervingsreserve voor deze 

functie. 

15.  Bestendigen tewerkstelling van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) na afloop van 

het woonzorgproject voor onbepaalde duur 

Na afloop van een tewerkstellingsproject wordt de tewerkstelling van een maatschappelijk werker 

bestendigd voor onbepaalde duur wegens onderbezetting van de dienst. 

16.  Uitbreiden arbeidsovereenkomst van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) 

Betreffende het verhogen van de prestatiebreuk van een maatschappelijk werker. 

17.  Aanstellen van een administratief assistent (niveau D1-D3) voor de archiefdienst 

Betreffende de aanstelling van een contractueel medewerker voor de archiefdienst met 8/38 prestaties. 

18.  Kennisnemen en inwilligen van een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van 
het Fonds voor Beroepsziekten in hoofde van een technisch beambte onderhoud 

De raad neemt kennis van de besluiten van het Fonds voor de Beroepsziekten, naar aanleiding van de 
aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. De raad besluit deze aanvraag in te willigen. 

19.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

20.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 9 november 

2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


