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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 29 mei 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Jozef Verbauwhede, Fien Debeuf, 

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

Verontschuldigd: Kurt Windels: burgemeester 

Afwezig: Kathy Verschoot: raadslid; 

Fien Debeuf: raadslid afwezig voor 15. , 16. (op basis van OCMW-decreet art. 37, § 

1, eerste lid) 

 

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 Izegemstraat 34 te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de woning, gelegen in de Izegemstraat 34 te 8770 Ingelmunster, eigendom van het 
OCMW; 

Overwegende dat deze woning in het verleden werd aangewend voor sociale verhuring en sinds 31 
januari 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 het feit dat het OCMW deze woning niet wenst aan te wenden als crisiswoning; 

Overwegende dat het bijgevolg niet verantwoord is de noodzakelijke renovatiewerken uit te voeren 
en het meer opportuun is om deze verouderde woning te verkopen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De opdracht tot schatting en organisatie van de openbare verkoop van de woning gelegen in de 
Izegemstraat 34 te Ingelmunster, wordt toegekend aan de Vlaamse overheid, afdeling 

vastgoedtransacties. 
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ALGEMEEN BESTUUR 

3.  Goedkeuren van de beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Gelet op de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in 
steden en gemeenten; 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een traject zijn gestart met SBR en Cipal voor de 
ontwikkeling van een informatieveiligheidsplan; 

Overwegende dat in afwachting van het opleveren van dit informatieveiligheidsplan aan de hand 

van een beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy de principes voor dit beleid vastgesteld 
worden; 

Gelet op het ontwerp van beleidsverklaring; 

Op voorstel van de informatieveiligheidsconsulent van de gemeente Ingelmunster en de lokale 

informatieveiligheidscel; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy wordt goedgekeurd en als bijlage bij 

deze beslissing gevoegd.  

SOCIALE ZAKEN 

4.  Verlengen van de samenwerkingsovereenkomst betreffende activeringsbegeleiding en 
opleiding 

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 RMW van 25 november 2014 werd goedgekeurd;  

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst in de raad voor maatschappelijk welzijn van 

31 mei 2016 werd aangepast en goedgekeurd tot 31 december 2016; 

Overwegende dat de samenwerking positief wordt bevonden en op dezelfde manier wordt 

verdergezet, wordt gevraagd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed te keuren voor het jaar 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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, 

Gelet op het feit dat in de algemene vergadering van 21 april 2017 de definitieve bedragen werden 
goedgekeurd voor de bijdrage die ieder OCMW betaalt voor de regionale dienst voor schuldbemiddeling; 

Overwegende dat de bijdrage voor het OCMW Ingelmunster voor 2016 16.447,05 euro bedraagt, 

berekend op basis van afname en solidariteit; 

Aangezien onze bijdrage voordien op 17.954,02 euro gebudgetteerd was, zullen we met de 

afrekening een kredietnota van 1.506,97 euro ontvangen; 

NEEMT KENNIS: 
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Art. 1. Van de afrekening van de regionale dienst voor schuldbemiddeling van 2016 ten bedrage van 

16.447,05 euro. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit het Energiefonds (fonds voor gas en elektriciteit) een 

subsidie krijgt om tussen te komen in energiefacturen van cliënten indien ze een energieschuld hebben; 

Overwegende dat aan Ingelmunster voor 2017 volgens de gegevens van de POD Maatschappelijke 
Integratie 3.493,35 euro wordt toegekend; 

Overwegende dat er, om dit bedrag uit het Energiefonds over zo veel mogelijk cliënten te 
verdelen, maximum 150 euro per cliënt wordt uitbetaald; 

Gelet op het feit dat het OCMW voor 2017 daarnaast 49.070,92 euro ontvangt voor de 

personeelsinzet in het kader van energie; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het bestedingsbedrag vanuit het energiefonds ten bedrage van 3.493,35 euro en 49.070,92 
euro voor 2017. 

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

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW een subsidie van maximaal 50.000 euro kon aanvragen voor een 

project rond kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands voor anderstalige volwassenen (16+) bij het 
Agentschap Inburgering en Integratie; 

Aangezien de Nederlandse taal cruciaal is voor de integratie, heeft het OCMW een project 
ingediend. Het idee is praatcafés Nederlands in te richten samen met vrijwilligers, waar anderstaligen op een 

niet-schoolse manier tijdens een ontmoetingsmoment hun Nederlands kunnen oefenen. De praatcafés 

zouden zich richten naar nieuw- en oudkomers en zijn bedoeld voor zowel asielzoekers uit het LOI als 
anderstaligen die buiten het LOI op het grondgebied verblijven; 

Overwegende dat het OCMW van Meulebeke als partner zou optreden en dat er ook verschillende 
partners akkoord om zijn om samen te werken als doorverwijzer; 

Overwegende dat het project moest ingediend worden tegen 1 mei 2017 en dat een mogelijke 
goedkeuring volgt in juli 2017; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het indienen van een project in het kader van oefenkansen Nederlands. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Vaststellen van de budgetwijziging 2017-1 

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 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; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2017-1 van het OCMW Ingelmunster; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2017-1 van het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster van 22 mei 2017; 
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BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt) en 3 onthoudingen (Ann De Frene, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging 2017-1 van het OCMW Ingelmunster 
vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de 

budgetwijziging 2017-1 toe te lichten. 

DE ERMITAGE 

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

afsprakennota en de opnameovereenkomst van 'De Ermitage' 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op feit dat de groep van assistentiewoningen ‘De Ermitage’ naar aanleiding van het positief 
verslag van de zorginspectie van 14 juni 2016 in oktober 2016 een erkenning voor onbepaalde duur kreeg; 

Overwegend dat volgens het verslag alle erkenningsnormen werden nageleefd. Een aandachtspunt 
was om de opnameovereenkomst en het huishoudelijk reglement, dat met de nieuwe reglementering 

‘interne afsprakennota’ wordt genoemd, aan te passen; 

Overwegende dat de opnameovereenkomst rekening houdend met opmerkingen van de inspectie 

en de nieuwe normen werd aangepast; 

Overwegende dat het ‘huishoudelijk reglement’ nu’ interne afsprakennota’ wordt genoemd en 
rekening houdend met de opmerkingen van de inspectie werd aangepast; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Neemt kennis van het inspectieverslag van de zorginspectie. 

Art. 2. De aangepaste opnameovereenkomst en de interne afsprakennota wordt goedgekeurd. 

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 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 
de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 november 1999 houdende de nadere regelen voor de 
minimale kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Overwegende dat de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg elk jaar een kwaliteitsjaarverslag 

en een kwaliteitsjaarplanning dient op te maken en beschikbaar te stellen voor het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid; 

Gelet op de bespreking van de tekst van het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2016 en de 
kwaliteitsplanning 2017 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2016 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 
waarvan tekst in bijlage, vast te stellen. 

Art. 2. De kwaliteitsjaarplanning 2017 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, waarvan tekst 
in bijlage, goed te keuren. 
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BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


