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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 26 juni 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, 

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

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

in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 mei 2017 betreffende de 
aanstelling van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de openbare verkoop van de 

woning gelegen in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster; 

Gelet op het voorstel van ontwerpakte en instelprijs, opgemaakt door de afdeling 

vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid; 

Overwegende dat hierbij rekening gehouden werd met al de intrinsieke en juridische kenmerken 

die de waarde van deze woning kunnen beïnvloeden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De ontwerpakte van verkoop voor de woning gelegen in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster, 

opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, wordt goedgekeurd en 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Art. 2. De instelprijs wordt vastgelegd op 47.000 euro. 

3.  Goedkeuren ontwerpakte en instelprijs voor de openbare verkoop van de woning gelegen 
in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 
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Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2017 betreffende de 

aanstelling van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de openbare verkoop van de 

woning gelegen in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster; 

Gelet op het voorstel van ontwerpakte en instelprijs, opgemaakt door de afdeling 

vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid; 

Overwegende dat hierbij rekening gehouden werd met al de intrinsieke en juridische kenmerken 

die de waarde van deze woning kunnen beïnvloeden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De ontwerpakte van verkoop voor de woning gelegen in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster, 

opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, wordt goedgekeurd en 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Art. 2. De instelprijs wordt vastgelegd op 53.000 euro. 

4.  Verfraaiingswerken site Doelstraat-Nieuwstraat 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de woningen gelegen in de Doelstraat 40-42, eigendom van het OCMW; 

Overwegende dat deze woningen niet meer verhuurd worden en bijgevolg niet meer onderhouden 
worden; 

Gelet op de toekomstplannen betreffende de ontwikkeling van de site Doelstraat-Nieuwstraat; 

Overwegende dat het aangewezen is een aantal werken uit te voeren bij deze site om verloedering 
en verval van de bestaande woningen tegen te gaan; 

Overwegende dat ook een aantal werken kunnen uitgevoerd worden bij de bestaande 
bejaardenwoningen, meer bepaald het plaatsen van tuinbergingen en het herstellen van de tuinafsluiting; 

Op voorstel van de OCMW-voorzitter; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad gaat principieel akkoord met de uitvoering van een aantal werken op de site Doelstraat-

Nieuwstraat, meer bepaald de sloop van de twee woningen Doelstraat 40-42 en het effen trekken 
en gras zaaien op het terrein. Daarnaast zal bekeken worden in hoeverre het opportuun is om een 

petanqueveld aan te leggen en voetbaldoeltjes te plaatsen. 

Art. 2. Wat betreft de bestaande bejaardenwoningen gaat de raad akkoord met het optrekken van 

tuinbergingen bij elke woning en het herstel van de tuinafsluitingen. 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

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

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 

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; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 mei 2017 houdende 

goedkeuren van de beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy; 

Gelet op het advies nr. 46/2017 betreffende de functie van veiligheidsconsulent van 22 maart 2017 

door de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijk traject hebben doorlopen inzake 

het conformeren van de beide organisaties aan de verplichtingen inzake informatieveiligheid; 



RMW van 26 juni 2017: notule Pagina 3/5 

Overwegende dat het informatieveiligheidsplan een actieplan is dat op basis van een 

organisatiebrede risicoanalyse de nodige te nemen maatregelen beschrijft met de daaraan gekoppelde 

timing; 

Gelet op het ontwerp van informatieveiligheidsplan opgesteld door de 

informatieveiligheidsconsulent en na unaniem advies van de informatieveiligheidscel; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het informatieveiligheidsplan wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Goedkeuren samenwerkingsprotocol agressiehantering 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat De OCMW’s van Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en 

Wielsbeke, vaak voor hun cliënten het laatste aanspreekpunt zijn. Cliënten hebben meestal reeds een lange 
weg afgelegd vooraleer zich te richten naar deze diensten. In veel situaties voelen zij zich klem gezet en 

wensen zij een onmiddellijke oplossing van de medewerkers ervan. Deze medewerkers moeten zich echter 
houden aan wettelijke richtlijnen waardoor de geboden oplossing soms niet strookt met de wens van de 

cliënt. Cliënten voelen zich bijgevolg machteloos en richten hun frustratie soms ten aanzien van deze 
medewerkers, al dan niet op een passende wijze. Ongepast (agressief) gedrag stopt met andere woorden 

niet aan de voordeur van de OCMW’s; 

Overwegende dat het voor de cliënten, medewerkers en bezoekers van de OCMW’s van het 
grootste belang is dat ongepast (agressief) gedrag adequaat wordt aangepakt. Daarvoor worden afspraken 

binnen de dienst gemaakt en wordt opleiding gevolgd. In bepaalde situaties is vorming en training echter 
onvoldoende. Bijgevolg is het dan ook noodzakelijk om in overleg en in samenwerking met de politie de 

situatie aan te pakken en te handhaven; 

Overwegende dat er tussen het OCMW van Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke 
en Wielsbeke enerzijds en de Politiezone MIDOW anderzijds, een samenwerkingsprotocol wordt afgesloten 

houdende specifieke procedures inzake agressiehantering binnen de OCMW’s; 

Overwegende dat er enerzijds een preventieve begeleiding voorzien wordt, die op voorhand moet 

aangevraagd worden bij de dispatching van de Politiezone MIDOW, waarbij de medewerker van het OCMW 
politiebegeleiding kan vragen bij een bureel- of huisbezoek; 

Overwegende dat er anderzijds de onmiddellijke hulpverlening is door de politiezone MIDOW 

waarbij via de 101 bijstand kan worden gevraagd als door het ongepast (agressief) gedrag van de cliënt een 
onmiddellijk gevaar dreigt voor de fysieke en/of psychische integriteit van de medewerker(s) van het 

OCMW; 

Overwegende dat het samenwerkingsprotocol agressiehantering in gaat vanaf 1 september 2017 

en jaarlijks wordt geëvalueerd; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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, 

Gelet op het feit dat Dyzo vanaf 1 januari 2015 volledig kwam in de plaats van de bestaande 

werkingen van Efrem vzw en Tussenstap; beide gespecialiseerd in dienstverlening aan zelfstandigen in 
moeilijkheden. Daardoor is er sinds 1 januari 2015 één uniek contactpunt voor ondernemers in 

moeilijkheden en medio 2015 besliste de Vlaamse Overheid bovendien om DYZO te erkennen als structurele 
partner van het Agentschap Innovatie en Ondernemen;  

Overwegende dat de vaste zitdagen sinds 2016 zijn stopgezet. De vertegenwoordiger van DYZO 

gaat vooral op huisbezoek op doorverwijzing. Verder is er regelmatig contact per telefoon en per email met 
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DYZO voor uitwisseling van informatie en dossierbespreking. Indien nodig komt een medewerker naar het 

sociaal huis voor overleg of indien een cliënt dit verkiest; 

Overwegende dat het jaarverslag van vzw DYZO voor 2016 in bijlage terug te vinden is, waaruit 
blijkt dat het aantal begeleidingen in 2016 in Ingelmunster licht gedaald is t.o.v. 2015. Er waren 10 

begeleidingen; 

Overwegende dat de debetnota voor het jaar 2016 1.102,26 euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het jaarverslag en de debetnota voor het jaar 2016 van DYZO vzw. 

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

verwarmingstoelage voor 2016 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat ieder OCMW de taak heeft om de aanvragen in het kader van de 
verwarmingstoelagen te behandelen; 

Overwegende dat de aanvragen, de verwerking en de subsidieaanvragen in Ingelmunster 
gebeuren vanuit de sociale dienst; 

Overwegende dat er voor 2016 werd een toelage aangevraagd van 17.016,44 euro aan het 
stookoliefonds. Dit bedrag heeft het OCMW bij wijze van voorschot in verschillende stortingen via de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangen; 

Overwegende dat het OCMW naast deze toelage 10 euro per dossier aan beheerskosten ontvangt.   
Aangezien we 89 dossiers hebben behandeld, zal 890 euro uitbetaald worden voor 2016; 

Gelet op het feit dat het saldo van de eindafrekening van 2016 890 euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de eindafrekening in het kader van de verwarmingstoelage vanuit het stookoliefonds ten 

bedrage van 17.016,44 euro (reeds ontvangen voorschotten) en van het saldo van de 
eindafrekening dat 890 euro bedraagt. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen; 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt sinds 2005 

bijeen komen in het Midwestoverleg;  

Overwegende het sterk werkend secretarisoverleg  in de regio; 

Overwegende dat de voorbije jaren de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de 

regio sterk is toegenomen; dat in samenwerking met de regiopartners het Midwestoverleg werkt aan de 
uitbouw van een structurele ondersteuning van de lokale besturen via regionale, intergemeentelijke 

samenwerking; 

Overwegende de uitgevoerde studie naar schaalveranderingen in de regio in 2010, die bevestigt 

dat er op veel beleidsdomeinen in de regio wordt samengewerkt; anderzijds toonde deze studie ook aan dat 

de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt zijn;  

Overwegende dat één van de aanbevelingen de oprichting van een schelpstructuur was die de 

lokale besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen 
voor uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die de 

samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren; 

Overwegende dat dit leidde tot de oprichting van de interlokale vereniging Associatie Midwest op 

28 februari 2012; 

Overwegende dat een interlokale vereniging kan zorgen voor een dergelijke schelpstructuur; 
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Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst interlokale vereniging Associatie 

Midwest, werden goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2011; 

Overwegende artikel 17 van de statuten van de interlokale vereniging Associatie Midwest dat 
bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter goedkeuring wordt 

overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad van bestuur van WVI; 

Gelet op het voorstel van jaarverslag 2016; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag 2016 van de ILV Associatie Midwest wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

DE ERMITAGE 

10.  Goedkeuren renovatie brandmeldcentrale van De Ermitage 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de recentelijk vele valse oproepen op de brandmeldcentrale in De Ermitage; 

Overwegende dat ook steeds de zonale brandweer wordt opgeroepen hiervoor; 

Overwegende dat de huidige brandmeldcentrale in het gebouw 25 jaar oud is; 

Gelet op de expertise en de jaren lange samenwerking met de firma Ardovlam; 

Overwegende dat Ardovlam NV, Kruisboommolenstraat 13,  8800 Roeselare  een offerte heeft 

ingediend om de huidige centrale te vervangen door een digitaal en adresseerbaar systeem; 

Overwegende dat Ardovlam ook een digitale kiezer voorziet op het systeem, zodat het mogelijk 
wordt om met een bewakingscentrale te gaan werken in de toekomst (via een abonnement); 

Overwegende dat de bestaande bedrading zal hergebruikt worden en de nieuwe detectoren zullen 
geplaatst worden op de bestaande sokkels door onze eigen technische diensten; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017 – Item 09520 – 

Service Flats – Algemene rekening 2219100 – Andere gebouwen – Gemeenschapsgoederen: uitrustingen – 
2017-4 Brandcentrale; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Deze opdracht tot renoveren van de brandmeldcentrale van De Ermitage wordt toegekend aan de 

firma Ardovlam NV, Kruisboommolenstraat 13 te 8800 Roeselare voor een bedrag van 10.456,68 
euro ex. btw of 12.652,58 euro incl. btw. 

Art. 2. De uitvoeringstermijn zal in onderling overleg worden bepaald gezien de samenwerking met de 

eigen technische diensten. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


