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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 24 april 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede: raadslid; 
Kurt Windels: burgemeester 

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.  Aanstellen van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de openbare 
verkoop van de woning gelegen in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de woning, gelegen in de Vlasbloemstraat 48 te 8770 Ingelmunster, eigendom van het 

OCMW; 

Overwegende dat deze woning in het verleden werd aangewend voor sociale verhuring en sinds 

begin april 2017 niet meer verhuurd wordt; 

Overwegende dat het OCMW sociale verhuring wenst af te bouwen; 

Overwegende dat het OCMW wil overgaan tot de verkoop van deze woning, meer bepaald omwille 

van de ligging en de grondige renovatiewerken die moeten uitgevoerd worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De opdracht tot schatting en organisatie van de openbare verkoop van de woning gelegen in de 
Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster, wordt toegekend aan de Vlaamse overheid, afdeling 

vastgoedtransacties. 

SOCIALE ZAKEN 

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

181 te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 
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Gelet op het feit dat het OCMW sinds 1 juli 2002 de woning in de Bruggestraat 181 te 8770 

Ingelmunster huurt, die dient als crisiswoning; 

Overwegende dat de eigenares Lamon Godelieve de woning per 1 januari 2016 heeft geschonken 
aan haar zoon Desmet Marin en schoondochter De Backer Anne-Mie uit de Bruggesteenweg 55 te 8760 

Meulebeke; 

Overwegende dat er naar aanleiding van de wijziging van eigenaar aanvankelijk een bijvoegsel bij 

het bestaande contract werd gevoegd, maar dat de eigenaars nu de woning grondig gerenoveerd werd, 

vragen naar een nieuwe huurovereenkomst per 1 januari 2016 op hun naam i.p.v. het bijvoegsel; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het nieuwe hoofdhuurcontract tussen het OCMW en de heer en mevrouw Desmet - De Backer voor 
de crisiswoning Bruggestraat 181 te Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

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

De RAAD, 

Overwegende dat het OCMW binnen het kader van zijn maatschappelijk doel een aantal diensten 

en tussenkomsten dient te verlenen aan uitkeringsgerechtigden van een sociale toelage, aan opgenomen of 
begeleide personen; 

Overwegende dat Belfius Bank een volledig gamma van sociale producten aan het OCMW 
aanbiedt; 

Overwegende dat de raad kennis heeft genomen van de specifieke werkingsvoorwaarden en de 

toepasselijke kosten voor het gekozen product; 

Overwegende dat de individuele rekeningen binnen ieder sociaal product, met uitzondering van de 

prepaid kaarten, op een eenvoudige manier via BelfiusWeb kunnen geopend worden; 

Overwegende dat na evaluatie van de huidige sociale rekeningen binnen het OCMW is gebleken 

dat sommige rekeningen voor een verkeerdelijk doel worden gebruikt;  

Overwegende dat Belfius Bank alle rekeningen die niet voor het juiste doel worden gebruikt, zal 
afsluiten; 

Overwegende dat nu voornamelijk systeem i rekeningen en sociale bijstandsrekeningen worden 
gebruikt, terwijl het OCMW voornamelijk rekeningen budgetbeheer/schuldbemiddeling en afnamerekeningen 

in kader van budgetbeheer en schuldbemiddeling en gecentraliseerde huurwaarborgen moet gebruiken; 

Overwegende dat voor het openen van dergelijke rekeningen er groeperingsrekeningen moeten 

worden geopend op naam van het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt toegetreden tot het sociaal systeem van Belfius Bank en er zal gebruikt gemaakt worden 

van volgende producten: 
- Budgetbeheer 

- Schuldbemiddeling 

- Huurwaarborg 
- Wedersamenstelling huurwaarborg. 

Art. 2. Per product wordt een groeperingsrekening geopend met het oog op het beheren van het gekozen 
systeem. 

Art. 3.  Eventuele kosten inherent aan het gekozen product zijn ten laste van het OCMW en de financieel 

beheerder wordt gemachtigd om deze kosten te betalen. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW voor de samenwerking met Eandis in het kader van de 

oplaadterminals een vergoeding ontvangt; 

Overwegende dat de vergoeding voor de eerste keer wordt berekend op basis van de nieuwe 

overeenkomst die eind 2015 werd afgesloten. Daarbij wordt rekening gehouden met de openingsuren op 31 

december 2016 alsook met het aantal actieve budgetmeterklanten in de gemeente op 31 december 2016; 
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Overwegende dat de openingsuren voor de oplaadterminal in het sas vooraan het sociaal huis 

uitgebreid zijn naar maandag tot en met zaterdag van 7u00 tot 21u00 en dat we daarom recht hebben op 

de maximum basisvergoeding van 4.000 euro; 

Overwegende dat we daarnaast 2.430 euro ontvangen voor de 81 actieve budgetmeters op 31 

december 2016; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het laatste voortgangsrapport naar aanleiding van het einde van het 

woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’ op 1 november 2016 werd bezorgd aan de provincie op 27 januari 2017; 

daarin werd naast de omschrijving van de acties van het vijfde projectjaar en een financieel rapport 
aangegeven hoe er gezorgd wordt voor de continuering van de behaalde resultaten van woonzorgproject; 

Overwegende dat het voortgangsrapport van het project werd goedgekeurd en op basis daarvan 
het eindsaldo van 29.814,54 euro is voorzien; 

Gelet op het feit dat het OCMW rekening houdend met dit saldo over de vijf jaar de 
maximumsubsidie van 200.000 euro ontvangt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het eindsaldo voor het woonzorgproject ‘Thuis in welzijn’ ten bedrage van 29.814,54 euro. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Vaststellen van de jaarrekening 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 19 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 latere wijzigingen; 

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 latere wijzigingen; 

Overwegende het ontwerp van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 
Peter Landuyt) en 3 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

De zitting werd afgerond om 21.10u. 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


