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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 27 maart 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 31 maart 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Goedkeuren reglement voor de toelage in het kader van de participatie en sociale 

activering van OCMW-gebruikers 

Het reglement betreffende de toelage in het kader van de participatie en sociale activering (socioculturele 

participatie en kinderarmoede) wordt goedgekeurd. 

3.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst betreffende attitude- en sollicitatietraining met 

Mentor vzw 

De aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem en 

Tielt wordt goedgekeurd en de samenwerkingsovereenkomst met Mentor in het kader van sollicitatie- en 
attitudetraining wordt ook goedgekeurd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Vaststellen van de waarderingsregels vanaf 1 januari 2016 

De huidige waarderingsregels zijn in voege sedert 1 januari 2013 en worden gehandhaafd in 2016, bijgevolg 
worden ze opnieuw vastgesteld door de raad. 

DE ERMITAGE 

5.  Goedkeuren kwaliteitsjaarverslag 2016 en kwaliteitsjaarplanning 2017 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage 

De raad keurt het kwaliteitsjaarverslag 2016 en de kwaliteitsjaarplanning 2017 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage goed. 

SOCIALE DIENST 

6.  Goedkeuren van het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling voor het 

werkingsjaar 2016 

Het jaarverslag van het werkingsjaar 2016 van de instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW 
Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

7.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

8.  Verderzetten tewerkstelling van een technisch beambte (niveau E1-E3) na een sine-

tewerkstellingsmaatregel 

Betreffende een verderzetting van een tewerkstelling na afloop van de gesubsidieerde periode (sine). 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

10.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 15 maart 

2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


