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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 29 mei 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 1 juni 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 Izegemstraat 34 te Ingelmunster 

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

ALGEMEEN BESTUUR 

3.  Goedkeuren van de beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy 

De beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy wordt goedgekeurd. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Verlengen van de samenwerkingsovereenkomst betreffende activeringsbegeleiding en 
opleiding 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem en Tielt in het 

kader van activeringsbegeleiding en opleiding wordt goedgekeurd van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. 

5.  Kennisnemen van de afrekening van de regionale dienst voor schuldbemiddeling voor het 
jaar 2016 

De raad neemt kennis van de afrekening van de bijdrage voor 2016 voor de regionale dienst voor 

schuldbemiddeling. 

6.  Kennisnemen van de subsidies in het kader van het Energiefonds 

OCMW Ingelmunster krijgt volgende subsidies: 3.493,35 euro uit het energiefonds en 49.070,92 euro voor 
de personeelsinzet in het kader van energie. 

7.  Kennisnemen van het indienen van een project in het kader van oefenkansen Nederlands 

De raad neemt kennis van het indienen van een project in het kader van oefenkansen Nederlands. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Vaststellen van de budgetwijziging 2017-1 

Betreffende de vaststelling van de budgetwijziging 2017-1 van het OCMW Ingelmunster.  

DE ERMITAGE 

9.  Kennisnemen van het inspectieverslag van de zorginspectie en goedkeuren van de interne 

afsprakennota en de opnameovereenkomst van 'De Ermitage' 

De raad neemt kennis van het inspectieverslag van de zorginspectie en keurt de aangepaste 
opnameovereenkomst en de interne afsprakennota goed. 
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GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

10.  Vaststellen van het jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag 2016 en goedkeuren van de 

kwaliteitsjaarplanning 2017 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Het jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag 2016 en de kwaliteitsjaarplanning 2017 van de dienst gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

11.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

12.  Aanstellen van een informatieveiligheidsconsulent 

Betreffende de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent voor OCMW Ingelmunster. 

13.  Aanduiden volmachthouder voor de algemene vergadering afdeling OCMW's van de VVSG 

op 14 juni 2017 

De OCMW-voorzitter wordt aangeduid als volmachthouder voor OCMW Ingelmunster. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

14.  Kennisnemen en inwilligen van een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van 

het Fonds voor Beroepsziekten in hoofde van een technisch beambte aanvullende thuiszorg 

De raad neemt kennis van de besluiten van het Fonds voor de Beroepsziekten, naar aanleiding van de 
aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. De raad besluit deze aanvraag in te willigen. 

15.  Contractueel aanstellen van een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) voor de sociale 

dienst 

Betreffende de contractuele aanstelling van een maatschappelijk werker na afronding van een 

selectieprocedure. 

16.  Aanleggen van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar voor de functie 

maatschappelijk werker (contractueel, niveau B1-B3) 

Er worden twee personen opgenomen in de wervingsreserve voor de functie maatschappelijk werker. 

17.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

18.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 17 mei 2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


