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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 31 januari 2017 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 3 februari 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Bekrachtigen opzeg diverse huurcontracten 

De raad gaat akkoord met de opzeg van een zestal woningen die door het OCMW gehuurd werden in het 

kader van sociale verhuring. 

3.  Openbaar onderzoek betreffende een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 

Het OCMW dient geen bezwaar in tegen de milieuvergunningsaanvraag van Brandstoffen Windels voor een 
tankstation en brandstoffendepot, gelegen te Ingelmunster, Spoorwegstraat 2. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Kennisnemen van de begeleiding door Cipal inzake informatieveiligheid voor gemeente en 
OCMW 

De raad neemt kennis van de offerte van Cipal inzake begeleiding informatieveiligheid, die goedgekeurd 

werd door het schepencollege, waarin tevens voor begeleiding wordt voorzien voor het OCMW. 

DIENSTVERLENING 

5.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën betreffende de 

organisatie van de zitdagen voor het invullen van aangiften in de personenbelasting 

De samenwerkingsovereenkomst met FOD Financiën wordt goedgekeurd voor de organisatie van vier 

zitdagen voor het invullen van aangiften in de personenbelasting in het sociaal huis. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Kennisnemen verlenging SINE-attest voor het project dienstenonderneming OCMW 
Ingelmunster 

Betreffende de verlenging van het attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) voor het project 
‘Dienstenonderneming LDE’  voor de periode van 7 februari 2017 tot en met 6 februari 2019. 

SOCIALE ZAKEN 

7.  Goedkeuren subsidie sociale en culturele participatie en kinderarmoede 

Betreffende de verderzetting en goedkeuring van de subsidies in het kader van sociale en culturele 
participatie en kinderarmoede voor het jaar 2017. 

8.  Goedkeuren verlenging samenwerkingsovereenkomst met CVO Avelgem-Harelbeke in het 
kader van het geven van Nederlandse lessen NT2 

De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met CVO Avelgem-Harelbeke in het kader van het geven 
van Nederlandse lessen NT2 wordt goedgekeurd. 
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9.  Goedkeuren addendum samenwerkingsovereenkomst met Dyzo vzw 

Het addendum betreffende de afschaffing van de maandelijkse zitdag wordt goedgekeurd. De samenwerking 
met Dyzo vzw blijft voor de rest ongewijzigd. 

10.  Kennisnemen verlenging verhoogde staatstoelage artikel 60, § 7 

Betreffende de verlenging van de verhoogde staatstoelage in het kader van het activeringsbeleid bij de 

OCMW’s in het kader van de tewerkstelling volgens art. 60, § 7. 

11.  Kennisnemen van de omzendbrief betreffende de indexatie om als persoon ten laste te 

worden beschouwd in het kader van het Sociaal Stookoliefonds 

De raad neemt kennis van deze omzendbrief. 

12.  Kennisnemen initiatief defensie betreffende winteropvang daklozen 

De raad neemt kennis van het aanbod winteropvang voor daklozen door defensie. 

13.  Kennisnemen brief minister Willy Borsus betreffende maatregelen ter financiering van de 
OCMW's voor 2016 en verwachtingen voor 2017 

De raad neemt kennis van de brief van minister Willy Borsus betreffende deze aangelegenheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

14.  Indexatie dagprijs groep van assistentiewoningen De Ermitage - kennisgeving 

Betreffende de jaarlijkse indexatie van de dagprijzen van de groep van assistentiewoningen ‘de Ermitage’ en 
de prijzen van de garages. 

15.  Indexatie huurprijs van de woningen gehuurd door het OCMW - kennisgeving 

aanpassingen 1 januari 2017 

De huurprijzen van de woningen gehuurd door het OCMW worden geïndexeerd conform de huurwetgeving. 

16.  Indexatie verhuurprijs van de woningen verhuurd door het OCMW - kennisgeving 

aanpassingen 1 januari 2017 

De verhuurprijzen van de woningen verhuurd door het OCMW worden geïndexeerd conform de 

huurwetgeving. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

17.  Vaststellen van de toeslagen op de gebruikersbijdrage bij onregelmatige prestaties van de 

dienst gezinszorg 

De raad stelt de toeslagen bij onregelmatige prestaties van de dienst gezinszorg vast, rekening houdend met 
de regels van het Vlaams decreet betreffende de diensten gezinszorg. 

18.  Kennisnemen geïndexeerde subsidiebedragen dienst gezinszorg 

De raad neemt kennis van de nieuwe subsidiebedragen voor de dienst gezinszorg. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

19.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

20.  Contractueel aanstellen van een technisch medewerker (niveau C1-C3) voor de technische 
dienst via de wervingsreserve voor deze functie 

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

functie. 

21.  Contractueel aanstellen van een stafmedewerker (niveau A1a-A3a) voor de dienst 
administratie 

Betreffende de contractuele aanstelling van een stafmedewerker na afronding van een selectieprocedure. 

22.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van één jaar voor de functie 

stafmedewerker (contractueel, niveau A1a-A3a) 

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd voor de functie stafmedewerker aangezien er geen extra 
geslaagde kandidaten waren voor de selectieprocedure. 
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23.  Uitbreiden arbeidsovereenkomst van een technisch beambte aanvullende thuiszorg (niveau 

E1-E3) 

Betreffende de omzetting van een 4/5 overeenkomst naar een voltijdse arbeidsovereenkomst. 

24.  Beslissing betreffende 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. 

25.  Ontwerpbeslissing betreffende een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van 

het Fonds voor Beroepsziekten (code: 160622) in hoofde van een technisch beambte 
onderhoud 

Het Fonds voor Beroepsziekten vraagt aan het OCMW om de procedure, voorzien bij artikel 13 van het 

Koninklijk Besluit van 21 januari 1993, in te zetten. De besluiten van het FBZ worden gevolgd. 

26.  Ontwerpbeslissing betreffende een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van 
het Fonds voor Beroepsziekten (code: 88888) in hoofde van een technisch beambte 

onderhoud 

Het Fonds voor Beroepsziekten vraagt om de procedure, voorzien bij artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 

21 januari 1993, in te zetten. De besluiten van het FBZ worden gevolgd. 

27.  Contractueel aanstellen van een coördinator vrijwilligerswerking (halftijds, niveau C1-C3) 

voor de sociale dienst in het kader van de integratiemaatregelen voor vreemdelingen 

Betreffende de contractuele aanstelling van een halftijds coördinator vrijwilligerswerking in het kader van de 

integratiemaatregelen voor vreemdelingen. 

28.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

ALGEMENE FINANCIERING 

29.  Aanpassen pachtprijzen met ingang van 1 januari 2017 

De nieuwe pachtprijzen worden vastgesteld met ingang van 1 januari 2017. 

SOCIALE DIENST 

30.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 18 januari 

2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


