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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 19 december 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 23 december 2016. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Kennisgeven opzeg huurcontract Izegemstraat 34 door VZW Onze Kinderen 

Betreffende de opzeg van een huurovereenkomst van een woning eigendom van het OCMW. 

ALGEMEEN BESTUUR 

3.  Aanpassen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

Aanpassing in functie van de werking van het bijzonder comité sociale dienst: de oproeping en melding van 
aanvullende punten zal enkel nog via e-mail gebeuren. Vergaderingen gaan door op de woensdag, dichtst bij 

de 15de van de maand. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

4.  Aansluiten bij VZW Medicontrol voor de medische controles van het personeel 

De overeenkomst voor controlegeneeskunde met VZW Medicontrol wordt goedgekeurd met ingang van 1 

januari 2017. 

5.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de vakantiedagen, de collectieve vakantiedagen en de 
compensatiedagen voor 2017 

Betreffende de vaststelling van de sluitingsdagen van de OCMW-diensten voor 2017 en de vakantiedagen, 

compensatiedagen en collectieve vakantiedagen voor het OCMW-personeel voor 2017. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Goedkeuren reglement voedselbedeling voor begunstigden van het FEAD 

Het reglement met de werking en de bepaling van de begunstigden van de gratis voedselbedeling in het 

kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen wordt goedgekeurd. 

7.  Goedkeuren reglement noodpakketten 

In het kader van materiële steun worden aan personen in financiële problemen noodpakketten met voedsel 

aangeboden. 

8.  Goedkeuren intentieverklaring tot samenwerking thuiszorg en woonzorgcentra 

De intentieverklaring, opgesteld door SEL Midden West-Vlaanderen, tot samenwerking tussen de thuiszorg 

en de woonzorgcentra wordt goedgekeurd. 

9.  Kennisnemen van de brief van de Vlaamse Regering betreffende het systeem tijdelijke 
werkervaring 

De raad neemt kennis van de brief van de Vlaamse Regering betreffende ‘Tijdelijke werkervaring’, een nieuw 

systeem waaronder een tewerkstelling ‘art. 60 § 7’ valt. 
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ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/4 

De raad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/4 (strategische nota en financiële nota) van 

het OCMW Ingelmunster vast. 

11.  Vaststellen van het budget 2017 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het budget 2017 (verklarende nota en financiële nota) van het 
OCMW Ingelmunster vast. 

12. Goedkeuren van de tarieflijst van OCMW Ingelmunster 

De aangepaste tarieflijst van OCMW Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

SOCIALE ZAKEN 

12bis. Aanwenden subsidies toegekend in het kader van de vluchtelingenproblematiek 

De raad neemt kennis van het ministerieel besluit van 24 november 2016 betreffende de verdeling en 
toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, tweede schijf 

2016. De aanwending van deze subsidies zal dienen voor het uitbouwen en professionaliseren van de 
vrijwilligerswerking, vooral gefocust op integratiemaatregelen voor vreemdelingen. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

13.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

14.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

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

2016 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


