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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 24 april 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 26 april 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Aanstellen van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de openbare 

verkoop van de woning gelegen in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster 

De raad geeft opdracht tot het laten schatten en openbaar verkopen van een woning van het OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Goedkeuren nieuw hoofdhuurcontract voor een crisiswoning gelegen in de Bruggestraat 

181 te Ingelmunster 

Het nieuwe hoofdhuurcontract voor een crisiswoning wordt goedgekeurd. 

4.  Toetreden tot het sociaal systeem en openen van groeperingsrekeningen bij Belfius Bank 

De raad besluit toe te treden en gebruik te maken van volgende producten: budgetbeheer, 
schuldbemiddeling, huurwaarborg en wedersamenstelling huurwaarborg. Per product wordt een 

groeperingsrekening geopend met het oog op het beheren van het gekozen systeem en de financieel 

beheerder wordt gemachtigd om eventuele kosten inherent aan het gekozen product te betalen. 

5.  Kennisnemen van de vergoeding van Eandis in het kader van de oplaadterminals 

De raad neemt kennis van de uitbetaling van de vergoeding in het kader van de oplaadterminals van Eandis 

voor een bedrag van 6.430 euro voor het werkjaar 2016. 

6.  Kennisnemen van het eindsaldo van het woonzorgproject 

Het eindsaldo werd door de provincie West-Vlaanderen overgemaakt na afloop van het 5-jarig 
woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Vaststellen van de jaarrekening 2016 

Betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  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 

9.  Beslissing betreffende een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van het Fonds 

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

De aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte wordt, in overeenstemming met de besluiten 

van het Fonds voor Beroepsziekten, ontvankelijk maar niet gegrond verklaard. 

10.  Beslissing betreffende een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van het Fonds 

voor Beroepsziekten (code: 88888) in hoofde van een technisch beambte onderhoud 

De aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte wordt, in overeenstemming met de besluiten 

van het Fonds voor Beroepsziekten, ontvankelijk maar niet gegrond verklaard. 

SOCIALE DIENST 

11.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 19 april 2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


