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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 26 juni 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 28 juni 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Goedkeuren ontwerpakte en instelprijs voor de openbare verkoop van de woning gelegen 

in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster 

De ontwerpakte en de instelprijs voor de openbare verkoop, opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties 

van de Vlaamse overheid, worden goedgekeurd. 

3.  Goedkeuren ontwerpakte en instelprijs voor de openbare verkoop van de woning gelegen 

in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster 

De ontwerpakte en de instelprijs voor de openbare verkoop, opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties 

van de Vlaamse overheid, worden goedgekeurd. 

4.  Verfraaiingswerken site Doelstraat-Nieuwstraat 

De raad gaat akkoord met de geplande uitvoering van verfraaiingswerken op de site Doelstraat-Nieuwstraat, 

zijnde sloop van de bestaande gebouwen, nivelleren van het terrein, plaatsen van tuinbergingen bij de 

bejaardenwoningen en herstellen van de afsluiting. 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 

Het informatieveiligheidsplan voor het OCMW wordt goedgekeurd. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Goedkeuren samenwerkingsprotocol agressiehantering 

Het samenwerkingsprotocol agressiehantering tussen de OCMW’s van Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, 

Oostrozebeke en Wielsbeke en de politiezone MIDOW wordt goedgekeurd en gaat in op 1 september 2017. 

7.  Kennisnemen jaarverslag en debetnota DYZO vzw 

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2016 en de debetnota van DYZO vzw, contactpunt voor 

ondernemers in moeilijkheden. 

8.  Kennisnemen van de eindafrekening van de subsidieaanvragen in het kader van de 

verwarmingstoelage voor 2016 

De raad neemt kennis van de eindafrekening voor de subsidieaanvragen in het kader van de 

verwarmingstoelage voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

9.  Goedkeuren van het jaarverslag van 2016 van de interlokale vereniging Associatie Midwest 

Het jaarverslag 2016 van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest wordt goedgekeurd. 
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DE ERMITAGE 

10.  Goedkeuren renovatie brandmeldcentrale van De Ermitage 

Deze opdracht tot renoveren van de brandmeldcentrale van De Ermitage wordt toegekend aan de firma 

Ardovlam NV. 

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. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

13.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 14 juni 2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


