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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 augustus 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 31 augustus 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

VOLKSGEZONDHEID 

2.  Kennisnemen van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne 2017 

De sociale dienst werkt zoals ieder jaar mee aan de griepvaccinatiecampagne van het Lokaal 

Gezondheidsoverleg. 

WONEN 

3.  Goedkeuren van het reglement doorgangsstudio-crisiswoning 

Het reglement doorgangsstudio-crisiswoning wordt goedgekeurd. 

PATRIMONIUM 

4.  Aanstellen van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de aankoop van de 
woning Stationsplein 41 te Ingelmunster 

Betreffende de aankoop van een woning voor het lokaal opvanginitiatief. 

5.  Kennisnemen van de notulen van de algemene vergadering van Residentie Artemis 

De raad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2017. 

6.  Kennisnemen van de verkoopsplanning van de woningen Vlasbloemstraat 48 en 
Izegemstraat 34 

De raad neemt kennis van de kalender voor het sluiten van de verkopingen van beide woningen. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

7.  Kennisnemen van de brief van 3 juli 2017 van het Departement Werk en Sociale Economie 
betreffende een attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) voor de poetsdienst 

Betreffende de verlenging van het attest SINE, ontvangen van het Departement Werk en Sociale Economie, 
voor de periode van 13 juni 2017 tot en met 12 juni 2019. 

SOCIALE ZAKEN 

8.  Toetreden tot het sociaal systeem en openen van een groeperingsrekening 
verblijfswaarborgen bij Belfius Bank  

Er wordt een groeperingsrekening ‘verblijfswaarborgen’ geopend met het oog op het beheren van 

verblijfswaarborgrekeningen. 

9.  Kennisnemen van de omzendbrief 'Oproep tot de vorming van eerstelijnszones' 

De raad neemt kennis van de omzendbrief betreffende de oproep tot vorming van eerstelijnszones. 
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ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Kennisnemen van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster 

Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster door de 

gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

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.  Aanvaarding ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte interne 
poetsdienst 

Betreffende de aanvaarding van het ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte interne 
poetsdienst met ingang van 1 januari 2018. 

13.  Beslissing betreffende een aanvraag om schadeloosstelling met tussenkomst van Fedris 
(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. 

14.  Beslissing tot in disponibiliteit stellen van een statutair maatschappelijk werker wegens 
ziekte 

Betreffende de in disponibiliteitsstelling van een maatschappelijk werker wegens ziekte. 

15.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

16.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 12 juli 2017 

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

17.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 16 augustus 
2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


