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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 31 januari 2017 

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: Ann De Frene: raadslid afwezig voor 29.  

 

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.  Bekrachtigen opzeg diverse huurcontracten 

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 het OCMW Ingelmunster in 2016 heeft beslist om volgende woningen op te 
zeggen: 

Doelstraat 38   opzeg ingegaan op 01/05/2016, loopt tot 31/12/2016 

Nieuwstraat 9   opzeg ingegaan op 01/05/2016, loopt tot 31/12/2016 

Oostrozebekestraat 173 opzeg ingegaan op 01/10/2016, loopt tot 31/12/2016 

Sint-Amandstraat 11  opzeg ingegaan op 01/11/2016, loopt tot 31/01/2017 

Heirweg-Zuid 54  opzeg ingegaan op 01/12/2016, loopt tot 28/02/2017 

Stationsstraat 12/0403 Huurcontract werd overgenomen door persoon die aan het OCMW  
Ingelmunster huurde. Huurcontract stopt op 31/12/2016; 

Gelet op het feit dat de opzeg van de woningen kadert in de afbouw van de functie van sociale 

verhuring door het OCMW en in het afstoten van minderwaardig patrimonium; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De opzeg van de huurcontracten van volgende woningen wordt bekrachtigd: 

Doelstraat 38   opzeg ingegaan op 01/05/2016, loopt tot 31/12/2016 

Nieuwstraat 9   opzeg ingegaan op 01/05/2016, loopt tot 31/12/2016 

Oostrozebekestraat 173 opzeg ingegaan op 01/10/2016, loopt tot 31/12/2016 
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Sint-Amandstraat 11  opzeg ingegaan op 01/11/2016, loopt tot 31/01/2017 

Heirweg-Zuid 54  opzeg ingegaan op 01/12/2016, loopt tot 28/02/2017 

Stationsstraat 12/0403 Huurcontract werd overgenomen door persoon die aan het OCMW  
Ingelmunster huurde. Huurcontract stopt op 31/12/2016. 

3.  Openbaar onderzoek betreffende een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 51 en 254; 

Gelet op de persoonlijke kennisgeving van 12 januari 2017, inzake het openbaar maken van een 

milieuvergunningsaanvraag, conform artikel 17, § 3, van het Vlaams Reglement betreffende de Milieu-
vergunningen door het college van burgemeester en schepenen betreffende de milieuvergunningsaanvraag 

van Windels Brandstoffen voor een tankstation en brandstoffendepot, Spoorwegstraat 2, 8770 Ingelmunster; 

Overwegende dat bedoeld perceel gelegen is nabij de eigendom van het OCMW gelegen te 
Ingelmunster, Izegemstraat 34; 

Overwegende dat vanuit het OCMW geen bezwaren tegen deze activiteit van toepassing zijn; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de milieuvergunningsaanvraag van Brandstoffen Windels voor 
een tankstation en brandstoffendepot, Spoorwegstraat 2, 8770 Ingelmunster. 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

De RAAD, 

Gelet op de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 12 inzake in-house opdrachten; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen alsmede de uitvoeringsbesluiten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, alsmede de 

uitvoeringsbesluiten; 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Gelet op de statuten van Cipal dv; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2015 
houdende goedkeuren van de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW van Ingelmunster met Cipal 

DV en de School voor Bestuursrecht voor de ontwikkeling van een informatieveiligheidsplan en het inzetten 

van een informatieveiligheidsconsulent; 

Gelet op de gezamenlijke beslissing van de secretarissen van de gemeente en het OCMW van 2 

december 2015 houdende aanstellen van de Cel Informatieveiligheid (IVC); 

Gelet op het advies nr. 71/2016 van 25 mei 2016 betreffende de functie van veiligheidsconsulent 

van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer; 

Overwegende dat bij Cipal dv een reorganisatie heeft plaatsgevonden die heeft geleid tot een 
voorstel van wijziging van de samenwerkingsmodaliteiten tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW en 

Cipal dv; 

Gelet op de offerte van 9 november 2016 van Cipal dv; 

Overwegende dat deze offerte 3 opties omvat waarbij de verwachte inzet inzake 
informatieveiligheid verdeeld wordt tussen de gemeente en het OCMW en Cipal dv; 

Overwegende dat de keuze voor optie 3 inhoudt dat de verwachte inzet inzake informatieveiligheid 

als volgt wordt verdeeld:10 dagen Cipal en 16 dagen gemeente/OCMW; 



RMW van 31 januari 2017: notule Pagina 3/10 

Overwegende dat de samenwerking wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar; 

Overwegende dat in het budget middelen werden voorzien; 

Op gezamenlijk voorstel van de secretarissen van de gemeente en het OCMW; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2016 

houdende goedkeuren van de offerte van 9 november 2016, optie 3: 10 dagen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de begeleiding door Cipal inzake informatieveiligheid, voor zowel gemeente als OCMW, en van 

de goedgekeurde offerte, meer bepaald optie 3: 10 dagen. 

DIENSTVERLENING 

5.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën betreffende de 
organisatie van de zitdagen voor het invullen van aangiften in de personenbelasting 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op het voorstel van de FOD Financiën tot het organiseren van vier zitdagen voor hulp bij de 
aangiftes van de personenbelasting in het sociaal huis; 

Overwegende dat deze zitdagen de voorbije jaren heel druk werden bijgewoond en hun nut 
hebben bewezen voor de bevolking; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst van de FOD Financiën betreffende de 

organisatie van deze zitdagen, zoals in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst van de FOD Financiën voor de organisatie van vier zitdagen voor 
het invullen van aangiften in de personenbelasting in het sociaal huis wordt goedgekeurd. 

Art. 2. De zitdagen gaan door op vrijdag 12 mei 2017, donderdag 18 mei 2017, donderdag 1 juni 2017 en 

vrijdag 2 juni 2017, telkens van 8u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

De RAAD, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Gelet op het OCMW decreet en de OCMW-wet, inzonderheid de richtlijnen betreffende het 
oprichten van eigen diensten; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse overheid van 19 december 2008 waarbij de erkenning 
gegeven wordt voor subsidies voor 1 VTE doelgroepwerknemers in het kader van lokale diensteneconomie 

(LDE); 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse overheid van 25 juli 2012 waarbij de uitbreiding van het 
project Lokale Diensteneconomie met 0.50 VTE doelgroepwerknemer wordt erkend; 

Gelet op het SINE-attest van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) betreffende 
verlenging tot en met 6 februari 2019; 

Overwegende dat bijgevolg de huidige en bijkomende SINE-aanwervingen in het project 

‘Dienstenonderneming’ verder recht geven op een SINE-premie voor het OCMW; 

Gelet op het feit dat er op heden geen tewerkstellingsplaatsen in het project vacant zijn; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het SINE-attest van 19 december 2016 van het Departement Werk en Sociale Economie 

betreffende verlenging tot en met 6 februari 2019. 
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SOCIALE ZAKEN 

7.  Goedkeuren subsidie sociale en culturele participatie en kinderarmoede 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt bedoeld om de 

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 
dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren. Deze subsidie kadert in het sociaal activeringsbeleid. Het 

sociaal activeringsbeleid heeft tot doel om de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal 

isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op 
zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap 

in een betaalde hertewerkstelling; 

Gelet op het feit dat er naast dit bedrag ook een subsidie was in het kader van de strijd tegen 

kinderarmoede. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie van 

kansarme kinderen te bekomen; 

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 
gemeente op datum van het referentiejaar; 

Overwegende dat vanuit de POD maatschappelijke integratie de boodschap is gegeven dat deze 
subsidies doorlopen in 2017, maar dat er een hervorming is van de toelage; 

Overwegende dat de verschillende subsidiekanalen zullen ondergebracht worden in één maatregel. 

Dankzij deze middelen kunnen de OCMW’s kinderarmoede bestrijden, collectieve modules opzetten in het 
kader van het GPMI en de maatschappelijke participatie van de begunstigden bevorderen. Het OCMW moet 

zich aan een aantal verdeelsleutels houden om de subsidie toe te kennen; 

Overwegende dat het bedrag voor 2017 voor Ingelmunster geraamd is op 6.397 euro, maar dat 

het KB met de bekrachtiging en het juiste bedrag volgt in de loop van het jaar, terwijl de subsidie binnen het 

jaar moet worden besteed om het volledig bedrag te behouden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De uitgaven in het kader van de toelage voor de bevordering van de participatie en sociale 
activering van OCMW-gebruikers worden goedgekeurd voor het jaar 2017. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat er in 2016 een samenwerking met het CVO Avelgem-Harelbeke startte voor 
het inrichten van Nederlandse lessen NT2 in Ingelmunster (intensieve cursus van 4 keer per week in de 

brandweerkazerne). NT2 is een taalniveau, dat bepaald wordt door het Huis van het Nederlands. De school 
heeft extra uren gekregen om noodvestigingsplaatsen op te richten n.a.v. de asielcrisis; 

Overwegende dat de laatste module in december 2016 afsloot, maar dat er mogelijkheid is om de 

lessen terug te organiseren; 

Overwegende dat daartoe een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend moet worden en 

dat de lessen dan terug van start kunnen gaan zodra er bevestiging vanuit Brussel komt. Deze nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst is een verlenging van de overeenkomst die afgesloten werd op 3 februari 

2016;  

Overwegende dat de lessen als meerwaarde werden ervaren; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het CVO Avelgem-Harelbeke om 
Nederlandse lessen NT2 te organiseren in 2017 wordt goedgekeurd. 

9.  Goedkeuren addendum samenwerkingsovereenkomst met Dyzo vzw 

De RAAD, 
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Gelet op het feit dat het OCMW van Ingelmunster sinds 1 april 2011 een 

samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Efrem, die door Dyzo werd overgenomen. De 

medewerkers van het OCMW kunnen terecht bij Dyzo voor ondersteuning van de hulp aan zelfstandigen in 
moeilijkheden en er was een maandelijkse zitdag in het sociaal huis; 

Overwegende dat Dyzo zijn interne werking vanaf 1 januari 2017 heeft bijgestuurd. Dyzo wil de 
cliënten nog sneller en kwaliteitsvoller verder helpen. Dit zal gebeuren door o.a. extra aanwervingen, nieuwe 

software,… Op die manier kan Dyzo efficiënter werken en sneller een afspraak inplannen met de cliënten; 

Overwegende dat één van de bijsturingen ook de maandelijkse zitdagen bij OCMW’s betreft: Dyzo 
zal vanaf januari 2017 op de maandelijkse zitdag enkel nog mensen ontvangen die voorafgaandelijk een 

afspraak maakten. Indien er dus geen voorafgaandelijke afspraken zijn ingepland voor de zitdag, zal de 
adviseur van Dyzo zich niet nodeloos naar de zitdag verplaatsen. Op die manier worden er kostbare tijd en 

verplaatsingen uitgespaard;. 

Overwegende dat het ook mogelijk is om de maandelijkse zitdag stop te zetten. Dat zorgt ook voor 
een daling van de jaarlijkse kostprijs van 500 €; 

Overwegende dat Dyzo aangeeft dat de medewerkers bij de cliënten op huisbezoek willen gaan en 
er van de zitdag weinig gebruikt is gemaakt in 2016, stellen we voor om de maandelijkse zitdag in het 

sociaal huis stop te zetten vanaf 2017; 

Overwegende dat we de zelfstandigen in moeilijkheden via deze verdere nauwe en aangepaste 

samenwerking met Dyzo even goed kunnen ondersteunen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo vzw wordt goedgekeurd. 

10.  Kennisnemen verlenging verhoogde staatstoelage artikel 60, § 7 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat Vlaanderen met de zesde staatshervorming bevoegd werd voor de 

arbeidsmarktbegeleiding van leefloners; 

Overwegende dat de minister beslist heeft om de maatregelen vermeld in de omzendbrief van 15 

maart 2013 betreffende artikel 60, §7, verhoogde staatstoelage 2013 te verlengen om de continuïteit van 
het activeringsbeleid bij de OCMW’s te waarborgen; 

Overwegende dat het budget dat voor 2015 en voor 2016 werd toegekend voor alle Vlaamse 

OCMW’s, ongewijzigd blijft in 2017; 

Gelet op het feit dat het maximumbedrag voor Ingelmunster 104.395 euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verlenging van de verhoogde staatstoelage art. 60, § 7, voor 2017. 

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, 

Gelet op het feit dat er op 1 januari 2017 een nieuwe verwarmingsperiode begint in het kader van 
het Sociaal Stookoliefonds; 

Overwegende dat noch de grensbedragen voor het inkomen van het huishouden, noch het bedrag 

dat bepaalt of iemand als persoon ten laste kan worden beschouwd, worden geïndexeerd. Het jaarlijks 
belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag het bedrag van € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 

per persoon ten laste dus niet overschrijden;  

Overwegende dat het bedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd wordt wel 

geïndexeerd. Het netto-inkomen dient lager te zijn dan € 3.140, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld 
voor kinderen niet meegeteld;  

NEEMT KENNIS: 



RMW van 31 januari 2017: notule Pagina 6/10 

Art. 1. Van de omzendbrief betreffende de indexatie om als persoon ten laste te worden beschouwd in het 

kader van het Sociaal Stookoliefonds vanaf 1 januari 2017. 

12.  Kennisnemen initiatief defensie betreffende winteropvang daklozen 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat er vanuit de dienst noodplanning gouverneur van West-Vlaanderen een mail 

kwam met de melding dat de minister van defensie beslist heeft om in de periode van 1 december 2016 tot 
31 maart 2017 opnieuw een beperkte opvangcapaciteit voor daklozen ter beschikking te stellen; 

Gelet op het feit dat de winteropvang van daklozen in West-Vlaanderen georganiseerd wordt in het 
Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP), kwartier Eerste Wachtmeester Lemahieu, 

Kemmelseweg 5 te Ieper; 

Overwegende dat één van de voorwaarden is dat de aanvrager moet instaan voor een permanente 
en gekwalificeerde begeleiding. Aangezien het niet mogelijk is om dit te organiseren, kunnen we niet ingaan 

op dit aanbod; 

Overwegende dat het OCMW voorziet in eigen opvang in de Passage, Weststraat 23 te 

Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het initiatief van defensie betreffende het aanbod winteropvang voor daklozen. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW op 29 december 2016 een schrijven van minister Willy Borsus 

ontving over de financiering van de OCMW’s voor 2016 en de verwachtingen voor 2017;  

Overwegende dat de belangrijkste hervorming die in 2016 werd doorgevoerd de uitbreiding van 
het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) was die gepaard ging met een 

toelage van 10% van het bedrag van het leefloon; 

Overwegende dat daarnaast een extra toelage werd er toegekend gelijk aan 10% van de 

maatschappelijke dienstverlening of het leefloon toegekend aan de subsidiair beschermden of aan de 
erkende vluchtelingen. Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel (2016 en 2017) die de OCMW’s in 

staat moet stellen zich te organiseren zodat deze personen begeleid kunnen worden in hun zoektocht naar 

een woning, scholen voor hun kinderen en opleidingen,… om hun situatie te stabiliseren. Voor 2016 is het 
bedrag voor Ingelmunster 2838,58 euro; 

Overwegende dat er als laatste maatregel een opwaardering kwam van de federale tussenkomst in 
de dossierkosten, die past in het engagement van de regering om de gevolgen van de wijzigingen aan de 

werkloosheidsreglementering niet af te schuiven op de OCMW’s. Er is nu gekozen voor een structureel en 

bestendig antwoord door een verhoging met 150 euro, om te komen tot 470 euro per dossier. Het 
geraamde bedrag op projectie van de eerste tien maanden is 4.210,05 euro. De definitieve som zal begin 

januari 2017 betaald worden; 

Overwegende dat de hervorming voor 2017 bestaat in de hervorming van de toelagen om 

participatie en sociale activering aan te moedigen, waarbij de verschillende subsidiekanalen ondergebracht 

worden in één maatregel; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van minister Willy Borsus betreffende maatregelen ter financiering van de OCMW's 
voor 2016 en verwachtingen voor 2017. 

ALGEMENE FINANCIERING 

14.  Indexatie dagprijs groep van assistentiewoningen De Ermitage - kennisgeving 

De RAAD, 
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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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake 
prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 20015 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen 
voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

Overwegende dat we de wettelijk voorziene indexatie op de dagprijzen  en garageprijs hebben 
toegepast; 

Overwegende de berekening van de nieuwe dagprijzen voor De Ermitage; 

Overwegende de berekening van de nieuwe prijzen voor de garages; 

Overwegende dat we de nieuwe dagprijzen voor de groep van assistentiewoningen De Ermitage 

hebben meegedeeld aan het Agentschap Zorg en Gezondheid via het e-loket; 

Overwegende dat de bewoners van de groep van assistentiewoningen De Ermitage de dag na de 

Raad zullen worden ingelicht omtrent de nieuwe dagprijzen; 

Overwegende dat de nieuwe dagprijzen en garageprijzen toegepast worden vanaf 1 maart 2017; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe dagprijzen van de groep van assistentiewoningen de Ermitage met ingang van 1 
maart 2017: 

Dagprijs 

bewoners 
voor april 

2014 

huidige 

dagprijs 

nieuwe 

dagprijs 

nieuwe 

maandprijs 

verschil per 

dag 

verschil per 

maand 

Gewone flat 13,32 13,59 407,70 0,27 8,10 

Hoekflat 15,99 16,31 489,30 0,32 9,60 

      Dagprijs 
bewoners 

vanaf april 
2014 

huidige 
dagprijs 

nieuwe 
dagprijs 

nieuwe 
maandprijs 

verschil per 
dag 

verschil per 
maand 

Gewone flat 14,62 14,92 447,60 0,30 9,00 

Hoekflat 17,54 17,90 537,00 0,36 10,80 

Art. 2. Van de nieuwe prijzen van de garages met ingang van 1 maart 2017: 

  
huidige 

maandprijs 
nieuwe 

maandprijs 
verschil per 

maand 

Garage 38,99 39,58 0,59 

Garage 
bewoner 31,12 31,67 0,55 

 

15.  Indexatie huurprijs van de woningen gehuurd door het OCMW - kennisgeving 
aanpassingen 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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 
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Gelet op de wet van 20 februari 1991 met regels betreffende de huurovereenkomsten met 

betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder en latere aanpassingen; 

Overwegende dat het gaat om de wettelijk voorziene indexatie op de huurprijzen volgens het 
huurcontract; 

Overwegende de berekening van de nieuwe huurprijzen voor de verschillende woningen gehuurd 
door het OCMW vanaf 2017; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de indexering van de huurprijzen voor de verschillende woningen gehuurd door het OCMW 
vanaf 2017: 

Woning 
 

 per jaar  per maand 

Straat Nr. 
 netto 
huur  

huur vorige huur verschil 

Bruggestraat 181 3.090,17 257,51 253,01 4,50 

Heirweg-Zuid 54 4.744,44 395,37 388,45 6,92 

Izegemstraat 33 5.536,94 461,41 454,37 7,04 

Izegemstraat 81 6.339,95 528,33 519,08 9,25 

Meulebekestraat  30 4.777,08 398,09 391,12 6,97 

Oliekouterstraat  19 2.566,80 213,90 210,16 3,74 

Oostrozebekestraat 238 4.747,43 395,62 388,69 6,93 

Schoolstraat 23 7.017,50 584,79 574,55 10,24 

Sint-Amandstraat  11 5.091,11 424,26 416,83 7,43 

Weststraat  58 7.455,56 621,30 610,42 10,88 

Stationsplein 37 7.987,25 665,60 653,95 11,65 

 

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

aanpassingen 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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de wet van 20 februari 1991 met regels betreffende de huurovereenkomsten met 

betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder en latere aanpassingen; 

Overwegende dat het gaat om de wettelijk voorziene indexatie op de verhuurprijzen volgens het 

huurcontract; 

Overwegende de berekening van de nieuwe verhuurprijzen voor de verschillende woningen 
verhuurd door het OCMW vanaf 2017; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de indexering van de verhuurprijzen voor de verschillende woningen verhuurd door het OCMW 

vanaf 2017: 

Woning    per jaar  per maand 

Straat Nr. 
netto 

huur 
huur vorige huur verschil 

Ouderenwoningen bewoners voor april 2014 
 

3.255,71 271,31 266,56 4,75 

Ouderenwoningen bewoners vanaf april 
2014  

4.352,04 362,67 356,32 6,35 
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Izegemstraat 34 4.464,38 372,03 365,52 6,51 

Lammekensknokstraat 62 4.849,25 404,10 397,57 6,53 

Lammekensknokstraat 64 4.849,25 404,10 397,57 6,53 

Vlasbloemstraat  48 4.210,50 350,88 344,73 6,14 

Meulebekestraat  60 4.973,58 414,47 407,76 6,70 

Doelstraat  42 3.761,15 313,43 307,94 5,49 

Oliekouterstraat  19 4.779,34 398,28 391,31 6,97 

Meulebekestraat  30 5.118,30 426,53 419,06 7,47 

 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

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

dienst gezinszorg 

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 besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 
de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat de toeslagen bij onregelmatige prestaties gezinszorg kunnen vastgesteld worden 

door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, rekening houdend met de regels van het Vlaams decreet 
betreffende de diensten gezinszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De toeslagen voor onregelmatige prestaties gezinszorg worden als volgt vastgesteld:  

- 30% op zaterdagen en weekdagen tussen 20u00 en 7u00; 

- 67% op zon- en feestdagen. 

18.  Kennisnemen geïndexeerde subsidiebedragen dienst gezinszorg 

De RAAD, 

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

Welzijn, inzonderheid art. 89; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, 

inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 
de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering waarbij de subsidiebedragen van de 
DGAT vastgesteld worden vanaf 1 juli 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Neem kennis van de geïndexeerde subsidiebedragen van de dienst gezinszorg vanaf 1 juli 2016. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.55u. 

 



RMW van 31 januari 2017: notule Pagina 10/10 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


