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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 28 november 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele, Rik Denys: raadsleden; 
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. 

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 RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976;  

Gelet op de OCMW-decreet van 19 december 2008;  

Gelet op het voorstel van de OCMW-secretaris betreffende de data van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité sociale dienst voor 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De data van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité sociale 

dienst van 2017 worden vastgesteld zoals in bijlage. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen responsabiliseringsbijdrage 2015 voor het OCMW 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW- decreet; 

Gelet op de wet van 24 oktober 2011 waarbij DIBISS bevoegd is voor de berekening en de inning 

van de responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen; 

Gelet op de brief van 26 september 2016 van DIBISS waarbij meegedeeld wordt dat de 

responsabiliseringsbijdrage 2015 voor het OCMW nul euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 
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Art. 1. Van de brief van DIBISS betreffende de responsabiliseringsbijdrage 2015 voor het OCMW. 

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, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat er twee belangrijke wijzigingen vanuit de POD Maatschappelijke Integratie 
werden doorgegeven; 

Overwegend dat alle OCMW’s vanaf 1 november 2016 moeten beschikken over de elektronische 
gegevensstroom van het elektronisch sociaal verslag. Het KB van 1 december 2013 rond de 

minimumvoorwaarden rond het sociaal onderzoek werd in die zin aangepast. Bij gevolg moeten alle OCMW’s 

vanaf 1 november 2016 verplicht gebruik maken van het elektronisch sociaal verslag tijdens het sociaal 
onderzoek; 

Overwegende dat de personen die de subsidiaire bescherming genieten, momenteel aanspraak 
kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening, die wordt terugbetaald in het kader van de wet van 2 

april 1965. Ingevolge de wet van 21 juli 2016, tot wijziging van de wet van 26 mei 2002, zullen deze 
personen vanaf 1 december 2016 het recht op maatschappelijke integratie kunnen genieten. Zij kunnen 

bijgevolg leefloon aanvragen i.p.v. equivalent leefloon. (K.B. van 3 oktober 2016, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 11 oktober 2016); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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, 

Gelet op het feit dat op 20 september 2016 een inspectie werd uitgevoerd door Programmatorische 

Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; 

Overwegende dat deze inspectie betrekking had op de volgende materies en periodes:  

- Wet van 2 april 1965: boekhoudkundige controle, jaren 2012-2014;  

- Recht op maatschappelijke integratie: boekhoudkundige controle, jaren 2013-2014; 

- Fonds sociale participatie en culturele en sportieve ontplooiing, jaar 2014; 

- Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds, jaar 2014; 

Gelet op het feit dat de inspectie volgens het verslag goed is verlopen. De inspecteur heeft een 

goede organisatie en een goed beheer vastgesteld van de diensten van het OCMW binnen de gecontroleerde 

materies en moedigt het OCMW aan om op deze weg verder te gaan;  

Overwegende dat er wat de wet van 2 april 1965 betreft geen terugvordering is; 

Overwegende dat wat betreft het recht op maatschappelijke integratie er een terugvordering is van 
2.990,06 euro die op de volgende maandstaat zal worden teruggevorderd (deze ontvangsten werden wel 

doorgegeven aan de POD, maar niet altijd door de POD verwerkt door een informaticaprobleem); 

Overwegende dat wat betreft het Fonds sociale participatie en culturele en sportieve ontplooiing er 
geen terugvorderingen zijn; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het geïntegreerd inspectieverslag van de POD Maatschappelijke Integratie. 

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

De RAAD, 
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Gelet op het feit dat we op 26 september 2016 en 13 oktober 2016 de melding kregen vanuit de 

POD Maatschappelijke Integratie en Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) dat de 

nieuwe informaticatoepassing Match-It ter beschikking wordt gesteld van de OCMW’s die de LOI huisvesten; 

Overwegende dat Match-It een geïntegreerde database is voor het hele netwerk met als doelen:  

een efficiënte organisatie van het netwerk, gecentraliseerde gegevens van de bewoners en een 
doorgedreven administratieve vereenvoudiging; 

Overwegende dat deze nieuwe toepassing volgens een stappenplan wordt geïmplementeerd. Na 

afloop van het proces, nl. op 20 februari 2017 wordt verwacht dat de toepassing ingevoerd zal zijn in alle 
OCMW’s. Het beheer van plaatsen en van bewoners zal dan volledig moeten gebeuren via Match-It; 

Overwegende dat de Helpdesk OCMW’s van de POD Maatschappelijke Integratie en de Helpdesk 
van Fedasil de OCMW’s in de toekomst zullen ondersteunen bij technische en functionele vragen van de 

OCMW’s, net zoals dit het geval is voor de andere toepassingen die op het portaal van de Sociale Zekerheid 

staan; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe verplichte informaticatoepassing Match-It die geïmplementeerd dient te worden in 
alle OCMW’s die LOI huisvesten. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de werking en de werkingscijfers van 2016 evenals de begroting voor 2017 

werden besproken in de algemene vergadering van de regionale dienst voor schuldbemiddeling van 13 
oktober 2016; 

Overwegende dat de voorziene bijdrage voor het OCMW Ingelmunster voor 2017 17.980,23 euro 

bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het verslag van de algemene vergadering van 13 oktober 2016 en het budget 2017 van de 
regionale dienst voor schuldbemiddeling. 

THUISDIENSTEN 

8.  Goedkeuren prijsverhoging maaltijddienst met ingang van 1 januari 2017 

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; 

Overwegende dat de laatste indexering van de prijzen van de maaltijddienst dateert van juli 2014; 

Overwegende dat we op basis van een prijsanalyse de prijzen van de maaltijddienst wensen te 
verhogen van 6,70 euro naar 7,00 euro met ingang van 1 januari 2017. Aan de steunbarema’s wordt niets 

gewijzigd; 

Overwegende dat we vaststellen dat tijdens de zomermaanden veel mensen gedurende 1 of 2 

weken gebruik maken van onze maaltijddienst. Hierin kruipt heel wat administratief werk in om een dossier 

op te starten; 

Overwegende dat we voor de opstart van een nieuw dossier voor de maaltijddienst 25 euro 

dossierkost willen aanrekenen. De dossierkost valt weg indien:  

- minstens gedurende 1 volledige maand maatlijden worden afgenomen  

- er ook gebruik wordt gemaakt van andere thuisdiensten; 

Overwegende dat we voorstellen om een korting te geven aan gebruikers die meerdere maaltijden 

afnemen op een hetzelfde adres op dezelfde dag. De prijs voor personen die meerdere maaltijden afnemen 

op dezelfde dag op hetzelfde adres wordt op 6,00 euro gezet; 
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BESLUIT: eenparig 

Art. 1.  De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de nieuwe prijs voor de maaltijddienst 

van 7,00 euro en dit met ingang van 1 januari 2017. 

Art. 2.  De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring om een dossierkost van 25 euro aan te 

rekenen en dit met ingang van 1 januari 2017. De dossierkost valt weg indien ofwel minstens 
gedurende 1 volledige maand maaltijden worden afgenomen of indien ook gebruik gemaakt wordt 

van andere thuisdiensten. 

Art. 3.  De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de prijs voor meerdere maaltijden op 
hetzelfde adres op dezelfde dag van 6,00 euro (ipv 7,00 euro) en dit met ingang van 1 januari 

2017. 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.10u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


