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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 maart 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, 

Rik Denys: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede: raadslid; 

Kurt Windels: burgemeester verontschuldigd voor 1. , 2. , 3. , 4.  

Afwezig: Kathy Verschoot: raadslid 

 

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. 

SOCIALE ZAKEN 

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

activering van OCMW-gebruikers 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat uitgaven in het kader van de toelage voor de bevordering van de participatie 
en sociale activering van OCMW-gebruikers in de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2017 

werden goedgekeurd voor het jaar 2017; 

Overwegende dat het OCMW daarover nieuwe richtlijnen heeft ontvangen (zie omzendbrief 20 

december 2016) en daarom de maximumbedragen heeft aangepast; 

Overwegende dat deze bedragen worden weergegeven in bijgevoegd reglement; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het reglement betreffende de toelage in het kader van de participatie en sociale activering 
(socioculturele participatie en kinderarmoede) wordt goedgekeurd met ingang van 1 januari 2017. 

3.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst betreffende attitude- en sollicitatietraining met 

Mentor vzw 

De RAAD, 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst betreffende activeringsbegeleiding en opleiding naar 
werk van gerechtigden op maatschappelijke integratie of financiële hulp, tussen de OCMW’s van Izegem, 

Ingelmunster, Ledegem, Tielt en Wielsbeke die in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 november 
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2014 werd goedgekeurd en de aangepaste samenwerkingsovereenkomst die in de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 31 mei 2016 werd goedgekeurd;  

Overwegende dat er binnen deze samenwerking modules attitude- en sollicitatietraining werden 
georganiseerd in samenwerking met Mentor vzw; 

Aangezien de samenwerking positief ervaren werd, werd een offerte gevraagd voor de 
continuering van de vormingsmodules; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst met Mentor vzw in het kader van sollicitatie- en attitudetraining 
wordt goedgekeurd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Vaststellen van de waarderingsregels vanaf 1 januari 2016 

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 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; 

Overwegende dat de waarderingsregels voor 2016 dienen vast te liggen; 

Overwegende het voorstel om de waarderingsregels die door de raad voor maatschappelijk welzijn 

van 29 maart 2016 werden vastgesteld en die in voege zijn sedert 1 januari 2013 te handhaven in 2016; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorstel om de waarderingsregels die 

door de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2016 werden vastgesteld en die in voege 
zijn sedert 1 januari 2013 te handhaven in 2016 en bijgevolg vast te stellen. 

DE ERMITAGE 

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

assistentiewoningen De Ermitage 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

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

Gelet op het kwaliteitsjaarverslag 2016 en op de kwaliteitsjaarplanning 2017 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage, opgemaakt door de dagelijks verantwoordelijke; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het kwaliteitsjaarverslag 2016 en de kwaliteitsjaarplanning 2017 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage wordt goedgekeurd. 

SOCIALE DIENST 

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

werkingsjaar 2016 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het OCMW Ingelmunster een erkende instelling voor schuldbemiddeling is; 
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Overwegende dat elke instelling voor schuldbemiddeling vanuit de overheid de opdracht krijgt om 

een jaarverslag in te vullen over zijn inhoudelijke werking; 

Overwegende dat dit verslag voor 31 maart verstuurd moet worden naar het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin en voordien door het bestuur moet worden goedgekeurd; 

Gelet op het ontwerp van jaarverslag van het werkingsjaar 2016 in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag van het werkingsjaar 2016 van de instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW 

Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


