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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 28 februari 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd:  

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.  Kennisnemen opzeg hoofdhuurovereenkomst en principieel akkoord betreffende het 
aangaan van een nieuwe hoofdhuurovereenkomst voor de duur van één jaar met optie tot 

verlengen per jaar voor de woning Oostrozebekestraat 238 

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 de hoofdhuurovereenkomst voor de woning gelegen in de Oostrozebekestraat 238 te 

Ingelmunster, een woning die gebruikt wordt als huisvesting voor vijf LOI-plaatsen; 

Overwegende dat de hoofdhuurovereenkomst van negen jaar in principe ten einde loopt op 30 
april 2018; 

Gelet op het aangetekend schrijven van Claudine en Lena Geldhof betreffende het opzeggen van 
deze hoofdhuurovereenkomst op de voorziene einddatum; 

Overwegende dat de eigenaars wel bereid zijn om deze woning verder te verhuren aan het OCMW 

met contracten van één jaar; 

Overwegende dat het in het belang van het LOI aangewezen is dat deze huurovereenkomst niet 

eindigt in 2018 aangezien op dit moment geen alternatieve opvangplaatsen beschikbaar zijn; 

Overwegende dat het bijgevolg aangeraden is om de huurovereenkomst met één jaar te verlengen 

vanaf 1 mei 2018 en dit ook jaarlijks opnieuw te herzien in functie van het LOI; 

BESLUIT: eenparig 



RMW van 28 februari 2017: notule Pagina 2/5 

Art. 1. De raad neemt kennis van de opzeg van de hoofdhuurovereenkomst voor de woning gelegen in de 

Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster die gebruikt wordt voor de huisvesting van vijf LOI’ers, 

waarbij de hoofdhuurovereenkomst een einde zal nemen op 30 april 2018. 

Art. 2. De raad gaat principieel akkoord dat de huur van deze woning jaarlijks verlengd kan worden in 

functie van het LOI, met ingang van 1 mei 2018, en geeft de voorzitter en de secretaris het 
mandaat om deze verlenging te bewerkstelligen. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Openverklaren van 1 VTE maatschappelijk werker (contractueel, niveau B1-B3) voor de 
sociale dienst, te vervullen via aanwerving 

De RAAD, 

Gelet op de arbeidswetgeving; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het OCMW-
personeel; 

Gelet op het ontslag op eigen verzoek van mevrouw Sara Kesteloot, maatschappelijk werker, op 30 
april 2017; 

Overwegende dat een vervanging noodzakelijk is in functie van de continuïteit van de 
dienstverlening; 

Overwegende dat de functie-invulling vooral gericht is op de werking van het LOI; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om over te gaan tot aanwerving van een 
maatschappelijk werker (niveau B1-B3); 

Overwegende dat aan elke aanwerving een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de aanstellende overheid is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De functie maatschappelijk werker (contractueel, niveau B1-B3) wordt open verklaard via 
aanwerving. 

Art. 2. Het selectieprogramma omvat een inhoudelijke proef waarin de kennis en de vaardigheden van de 
kandidaten door de selectiecommissie worden getoetst tegenover het geschetste profiel. De 

inhoudelijke proef omvat: 
 een schriftelijke proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten; 

 een mondelinge proef, die de helft uitmaakt van het maximaal te behalen punten. 

Om te slagen moet een kandidaat ten minste 60% van het maximaal te behalen punten verkrijgen 

en ten minste 50% op de schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk. 

Art. 3. Bij meer dan 20 geldige kandidaturen wordt een voorselectie georganiseerd op basis van het 
curriculum vitae. De 20 weerhouden kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor het 

schriftelijk examen. De voorselectie wordt uitgevoerd door de selectiecommissie. 

Art. 4. Om aangeworven te kunnen worden dienen kandidaten te voldoen aan de algemene en specifieke 

aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

Daarnaast dient men een diploma te bezitten dat toegang geeft tot de functie van maatschappelijk 
werker. 

Art. 5. De selectiecommissie bestaat uit: 
 Mevrouw Christine Vandevoorde – bestuurssecretaris sociale dienst OCMW Ingelmunster – 

voorzitter van de selectiecommissie; 

 Mevrouw Carine Dewaele – stafmedewerker sociaal huis Lendelede; 

 Mevrouw Melissa Alaimo – hoofdmaatschappelijk werker welzijnshuis Roeselare; 

 De heer Stefaan De Clercq – OCMW-secretaris Ingelmunster – secretaris van de 

selectiecommissie. 

Art. 6. Voor deze aanwerving wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar. 

Art. 7. De selectiecommissie kan slechts geldig beslissen als de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen van de selectiecommissie zijn collegiaal. 
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Art. 8. De selectieprocedure resulteert in de opsomming en rangordening van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

Art. 9. Deze vacature wordt aangekondigd via de VDAB, de VVSG, de gemeentelijke website en via het 
Krantje. 

Art. 10. De uiterste indiendatum voor kandidaturen is vrijdag 24 maart 2017. Kandidaturen worden gericht 
aan de OCMW-voorzitter, Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren nieuwe gebruikersovereenkomst met het Agentschap Integratie en 
Inburgering voor sociaal tolken 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het Agentschap Integratie en Inburgering vanaf 1 maart 2017 een eerste stap 

zet naar een uniforme dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse; 

Overwegende dat er vanaf dan enkele wijzigingen zullen zijn in de werkwijze van de Dienst Sociaal 
Tolken en Vertalen; 

Overwegende dat gebruikers van sociaal tolken ter plaatse onder meer: 

 een tolk moeten aanvragen via één centraal webportaal (het adres is vanaf 1 maart 2017 

beschikbaar) 

 forfaitair 8 euro betalen voor het eerste uur en 2 euro voor elk bijkomend kwartier 

 de vervoersonkosten van de sociaal tolken moeten betalen (0,33 euro per km of de prijs van 

het openbaar vervoer); 

Overwegende dat er voor het werken met Brussel Onthaal voorlopig niets verandert en dat er ook 

voor het gebruik van telefoontolken en het vertalen van documenten niets verandert; 

Overwegende dat het gebruik van een sociaal tolk ter plaatse soms noodzakelijk is en er een 
nieuwe gebruikersovereenkomst moet ondertekend worden om verder op deze diensten beroep te kunnen 

doen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De nieuwe gebruikersovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering, die ingaat 

vanaf 1 maart 2017, wordt ondertekend inzake de dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse. 

5.  Goedkeuren aanpassing leefgeld LOI 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief verplicht een wekelijks leefgeld 

ontvangen, dat binnen de grenzen opgelegd door Fedasil moet liggen; 

Gelet op het feit dat de huidige bedragen van het leefgeld zijn: 

Volwassene hoofd of partner  60 € / week 

Volwassene kind of ouder   50 € / week 

Kind < 3 jaar    30 € / week 

Kind > 3 jaar    20 € / week  

1 ouder gezin    10 € / week extra; 

Overwegende dat we aan de opgelegde minimumbedragen moeten voldoen, en daarom 

voorstellen om het bedrag van een volwassene te verhogen van 60 euro per week naar 65 euro per week; 

Gelet op het feit dat er naast het wekelijks leefgeld 4 keer per jaar een kledijgeld van 60 euro per 

asielzoeker wordt uitbetaald, indien de asielzoeker zijn verplichtingen nakomt;  

Gelet op het feit dat het geven van zakgeld enkel bedoeld is voor de collectieve opvangcentra en 

hier niet aan de orde is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het leefgeld van een volwassene wordt verhoogd tot 65 euro per week. 
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6.  Kennisnemen van de nieuwe forfaitaire bedragen voor het LOI met ingang van 1 januari 

2017 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat er vanaf 1 januari 2017 nieuwe forfaitaire bedragen van kracht zijn inzake de 
terugbetaling van de bezette en niet bezette plaatsen in een LOI; 

Overwegende dat de nieuwe forfaitaire bedragen werden doorgegeven door Fedasil; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe forfaitaire bedragen die van kracht zijn inzake de terugbetaling van de bezette en 

de niet bezette plaatsen in een LOI, zijnde: 

2017   

Bezette opvangplaatsen 100% 38,53 € 

Niet bezette opvangplaatsen 40% 15,41 € 

Bezette plaats begeleide 
minderjarige 

100% 21,20 € 

Niet bezette plaats begeleide 

minderjarige 

40% 8,48 € 

Geschorste plaatsen 0% 0,00 € 

 

7.  Kennisnemen tariefaanpassing CTOL treintickets met ingang van 1 februari 2017 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW Ingelmunster sinds 2006 is overgestapt van een 

bulktickettensysteem naar een systeem van Contractual Ticketing On Line (CTOL). 
Via een website van de NMBS print men de treinbiljetten af die men nodig heeft, er is geen voorafbetaling 

meer nodig en alles wordt per maand gefactureerd waardoor men een beter overzicht heeft op de 
uitgeprinte tickets. De biljetten hebben een vaste gemiddelde prijs; 

Overwegende dat deze tickets worden nog steeds gebruikt door de bewoners van het LOI wanneer 
deze in het kader van hun asielprocedure naar hun advocaat moeten of op Interview moeten gaan in 

Brussel. Belgen in financiële moeilijkheden of personeel van het OCMW die op verplaatsing moeten voor 

infodagen of cursussen, kunnen ook op deze tickets terugvallen; 

Gelet op het feit dat het OCMW vanaf 1 februari 2017 aan de NMBS 18,10 € voor een ticket H/T en 

9,10 € voor een ticket enkel betaalt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de tariefaanpassing van een CTOL-ticket vanaf 1 februari 2017. 

GEZONDHEID 

8.  Goedkeuren samenwerking in het kader van het BOV-project 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat ‘Bewegen Op Verwijzing ‘ (BOV) mensen met een verhoogd gezondheidsrisico 

op doktersverwijzing aan het bewegen wil brengen, waarbij er extra aandacht zal verleend worden aan 

maatschappelijk kwetsbare groepen. Doorverwezen patiënten krijgen van de beweegcoach (BOV-coach) een 
beweegplan op maat. De BOV-coach informeert de arts over het beweegplan van de deelnemers en de 

resultaten die hieruit volgen. Het unieke aan ‘Bewegen Op Verwijzing’ is dat de consultaties bij de BOV-
coach voor een groot deel worden terugbetaald door de ziekteverzekering; 

Gelet op het feit dat het project werd ingediend door de zorgregio Izegem (Ingelmunster en 
Izegem) met ondersteuning van het LOGO; 
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Gelet op het feit dat we op 11 december 2016 de bevestiging kregen dat het BOV-project voor de 

zorgregio Izegem goedgekeurd werd; 

Overwegende dat de eerste stappen bij de opstart van het project, het aanduiden van een BOV-
coach en het in kaart brengen van het beweegaanbod zijn; 

Overwegende dat de taak van het OCMW bestaat uit het screenen van het beweegaanbod op 
laagdrempeligheid, financiële tegemoetkomingen in kaart brengen en het project bekend maken via onze 

diensten; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De samenwerking in het kader van het BOV-project wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.10u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


