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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 19 december 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, 

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: 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. 

PATRIMONIUM 

2.  Kennisgeven opzeg huurcontract Izegemstraat 34 door VZW Onze Kinderen 

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 schrijven van VZW Onze Kinderen van 27 oktober 2016 met volgnr. 2016-0083; 

Gelet op het feit dat de VZW Onze Kinderen de lopende huurovereenkomst met het OCMW 

Ingelmunster van het woonhuis gelegen te Ingelmunster, Izegemstraat 34 wenst op te zeggen met ingang 
van 1 november 2016. De huurovereenkomst eindigt bijgevolg op 31 januari 2017; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het schrijven van VZW Onze Kinderen betreffende de opzeg van de lopende 
huurovereenkomst met het OCMW Ingelmunster van het woonhuis gelegen te Ingelmunster, 

Izegemstraat 34 met ingang van 1 november 2016.  De huurovereenkomst eindigt bijgevolg op 31 
januari 2017. 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 49 en 254; 
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Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013 houdende 

goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2015 houdende 
goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de artikels 42 en 44 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 

Overwegende dat de vergaderingen van het bijzonder comité sociale dienst in principe doorgaan 

op de woensdag dichtst bij de 15de van de maand, in plaats van de tweede woensdag van de maand; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de oproeping en de melding van aanvullende punten 

enkel via elektronische weg gebeurt, in dit geval via e-mail; 

Overwegende dat hiervoor enkele afspraken in het huishoudelijk reglement van de raad voor 

maatschappelijk welzijn moeten worden aangepast; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen leiden tot minder administratieve lasten, 
efficiëntiewinsten en kostenbesparing; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen kaderen binnen de prioritaire doelstelling 
‘Ingelmunster digitaal’; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De voorgestelde aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn, waarvan de gecoördineerde tekst integraal deel uitmaakt van deze beslissing, worden 

goedgekeurd. 

Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 4 februari 2016 van het OCMW aan Mensura Absenteïsme 

vzw waarbij opzeg gegeven wordt aan het contract betreffende medische controles; 

Gelet op het antwoord van 9 februari 2016 van Mensura waaruit blijkt dat de overeenkomst een 

einde neemt op 31 december 2016; 

Gelet op het voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Met ingang van 1 januari 2017 toe te treden tot VZW Medicontrol, Sint-Clarastraat 48 te 8000 
Brugge voor de eventuele medische controles van de afwezigheden wegens ziekteverlof van het 

personeel. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het voorstel van het managementteam betreffende de sluitingsdagen voor 2017 van het 
gemeentehuis, het sociaal huis, de jeugd- en cultuurdienst, de sportdienst en de bibliotheek; 

Gelet op de jaarkalender 2017 waarbij de compensatiedagen voor 2017 worden vastgesteld; 

Overwegende dat deze aangelegenheid ter kennisgeving wordt gebracht aan het hoog 

overlegcomité van de gemeente op 16 december 2016; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De sluitingsdagen voor 2017 van het sociaal huis, zoals opgelijst in bijlage, worden goedgekeurd. 

Art. 2. De vakantiedagen, collectieve vakantiedagen en de compensatiedagen voor 2017, zoals opgelijst in 

bijlage, worden goedgekeurd voor de verschillende personeelscategorieën van het OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Goedkeuren reglement voedselbedeling voor begunstigden van het FEAD 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de voedselbedeling, die door het OCMW van Ingelmunster in De Cirkel wordt 
georganiseerd, sinds jaren gebruik maakt van het aanbod van producten uit Europa; 

Overwegende dat deze producten eerst beheerd werden door de BIRB (Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau); 

Overwegende dat de verdeling van de goederen vanaf 2014 werd overgedragen aan de POD 

Maatschappelijke Integratie, die alle lopende erkenningen bij het BIRB overgenomen heeft; 

Overwegende dat de POD MI na een overgangsperiode een nieuwe werkwijze toepast en een 

wijziging heeft doorgevoerd in het bepalen van de categorie van begunstigden;  

Overwegende dat in het reglement van 2015 en 2016 vermeld wordt dat het OCMW de hoeksteen 

vormt bij het vaststellen wie meest behoeftig is en dat op gemeentelijk vlak alleen het OCMW in staat is te 
bepalen welke begunstigden het meest beantwoorden aan de definitie van meest behoeftigen, zoals 

omschreven in verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees parlement en de Raad betreffende het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen art. 2 § 2; 

Overwegende dat in vergelijking met vroeger voortaan slechts één algemene categorie van 

begunstigden wordt weerhouden nl. alle personen die onder de armoedegrens leven;  

Overwegende dat verwacht dat elk OCMW op basis van deze categorie een mechanisme op poten 

zet dat toelaat te verifiëren of de begunstigden wel degelijk onder deze categorie vallen; 

Gelet op het inspectieverslag van 23 september 2016 waarbij vermeld wordt dat een reglement 
inzake voedselbedeling van FEAD-producten vereist is; 

Gelet op het feit dat er een reglement werd opgemaakt, dat de voorwaarden en de werking van de 
voedselbedeling beschrijft, rekening houdend met de richtlijnen van de POD; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad neemt kennis van het inspectieverslag in het kader van het FEAD en keurt het reglement 

betreffende de voedselbedeling in het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen goed. 

Art. 2. Dit reglement maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

7.  Goedkeuren reglement noodpakketten 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat er in het kader van materiële steun noodpakketten aan personen in financiële 
problemen worden aangeboden; 

Overwegende dat de toekenning van een noodpakket gebeurt na een sociaal onderzoek door de 
maatschappelijk werker; 

Overwegende dat het noodpakket door het OCMW wordt voorzien en geen producten bevat die 

geleverd worden door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het reglement voor het verlenen van noodpakketten wordt goedgekeurd en maakt integraal deel 
uit van deze beslissing. 

8.  Goedkeuren intentieverklaring tot samenwerking thuiszorg en woonzorgcentra 

De RAAD, 



RMW van 19 december 2016: notule Pagina 4/6 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat één van de opdrachten van het Samenwerkingsinitiatief 

Eerstelijnsgezondheidszorg Midden West-Vlaanderen bestaat uit het sluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met de woonzorgcentra. Dit heeft als doel om een vlotte overgang te 

realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semi residentiële voorziening en omgekeerd; 

Overwegende dat het OCMW van Ingelmunster als partner van het SEL gevraagd wordt om de 

intentieverklaring tot samenwerking tussen thuiszorg en woonzorgcentra te ondertekenen;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De intentieverklaring tot samenwerking tussen de thuiszorg en de woonzorgcentra goed te keuren. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW op 23 november 2016 een brief ontving van de Vlaamse Regering 
met de richtlijnen uit het nieuwe decreet en het uitvoeringsbesluit betreffende het systeem ‘Tijdelijke 

werkervaring’ (TWE).  Met dit nieuwe Vlaamse stelsel wordt er gefocust op professionele activering en 
uitstroom naar betaald werk in het normaal economisch circuit, en dit voor alle trajecten in het kader van 

tijdelijke werkervaring. Het is de bedoeling dat de VDAB en de OCMW’s  daarbij nauwer samenwerken;  

Overwegende dat in het decreet en uitvoeringsbesluit o.a. wordt ingegaan op een tewerkstelling 

“art. 60 § 7”, die vanaf 1 januari 2017 één van de maatregelen binnen TWE wordt; 

Gelet op het feit dat daarbij is beslist dat: 
- het budget voor de financiering van de ‘gewone toelages’ niet beperkt wordt;  

- de inbedding van art. 60 in TWE budgetneutraal zal verlopen voor de OCMW’s en lokale 
besturen; 

- de OCMW’s autonoom kunnen bepalen welke leefloongerechtigden instromen in een TWE 

traject; 
- het contingent ‘verhoogde toelage’ behouden wordt mits enige aanpassingen (maximum 

toelage beperkt tot 1 jaar en beperkt tot bedrag GGMMI);  
- de tewerkstellingen art. 60 die al opgestart zijn voor 1 januari 2017 verder gezet kunnen 

worden binnen de oude reglementering; 

Overwegende dat de VDAB naast TWE-trajecten voor leefloongerechtigden vanaf 1 januari 2018 

ook TWE-trajecten voor werkzoekenden zal voorzien; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van de Vlaamse Regering betreffende ‘Tijdelijke werkervaring’, een nieuw systeem 

waaronder een tewerkstelling ‘art. 60 § 7’ valt. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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

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 aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/4 van het OCMW 

Ingelmunster (strategische nota en financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019/4 van het managementteam van het OCMW van 28 november 2016; 
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Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019/4 van het CBS van de gemeente Ingelmunster van 28 november 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 aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/4 
(strategische 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 aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019/4 toe te lichten. 

11.  Vaststellen van het budget 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; 

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 het budget 2017 van het OCMW Ingelmunster (verklarende nota en 

financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2017 van het 

managementteam van het OCMW van 28 november 2016; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2017 van het 
schepencollege van de gemeente Ingelmunster van 28 november 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 het budget 2017 (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 het budget 2017 
toe te lichten. 

12. Goedkeuren van de tarieflijst van OCMW Ingelmunster 

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 feit dat de laatste tarieflijst van het OCMW Ingelmunster dateert van januari 2016; 

Overwegende de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster (versie januari 2017); 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Keurt de tarieflijst van het OMCW Ingelmunster (versie januari 2017) met de daarop vermelde 

prijzen en tarieven goed. 

SOCIALE ZAKEN 

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

De RAAD, 
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Gelet op de vraag van de voorzitter om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van heden wegens hoogdringendheid; 

Overwegende dat dit eenparig werd goedgekeurd; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 2016 betreffende de verdeling en toekenning van 
subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, eerste schijf 2016; 

Gelet op 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; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster op deze manier in totaal over 41.304 euro aan 

subsidies heeft ontvangen; 

Overwegende dat de gemeente deze subsidies heeft overgemaakt aan het OCMW aangezien dit 

kadert binnen de specifieke werking van het OCMW; 

Overwegende dat de aanwending van deze subsidies dient te gebeuren tijdens de periode 1 
januari 2016 tot en met 31 december 2018; 

Gelet op het voorstel tot aanwerving van een halftijds medewerker om in het kader van deze 
subsidies de vrijwilligerswerking, gefocust op integratiemaatregelen voor vreemdelingen, uit te bouwen en te 

coördineren; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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, wat neerkomt op een bedrag van 25.100 euro voor de gemeente 

Ingelmunster, wat een totaal maakt van 41.304 euro inclusief de eerste schijf. 

Art. 2. De raad gaat principieel akkoord tot het aanwenden van deze subsidies voor de aanwerving van 

een tijdelijk halftijds medewerker die zich richt op het uitbouwen en professionaliseren van de 

vrijwilligerswerking, gefocust op integratiemaatregelen voor vreemdelingen. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.15u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


