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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 29 augustus 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. 

VOLKSGEZONDHEID 

2.  Kennisnemen van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne 2017 

De RAAD, 

Overwegende dat het griepseizoen jaarlijks een verhoogd risico inhoudt voor 65-plussers en het 

dus belangrijk is te wijzen op het belang van een griepvaccinatie vanaf 65 jaar; 

Gelet op het feit dat het Logo vraagt aan alle gemeenten om in te stappen in een project, waarbij 
alle 65-jarigen (of idealiter alle inwoners van 65 tot 69 jaar) aangeschreven worden. Dit project loopt reeds 

5 jaar; 

Overwegende dat het Logo opnieuw gratis folders en affiches ter beschikking stelt om te 

verspreiden op publieke plaatsen; 

Gelet op het feit dat hierover ook een artikel gepubliceerd zal worden in het gemeentelijk 

infomagazine van de gemeente (editie november – december); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne van het Logo door alle 65-jarige 

Ingelmunsternaren aan te schrijven, de folders en affiches op publieke plaatsen ter beschikking te 
stellen en een artikel in het gemeentelijke infomagazine te laten verschijnen (editie november – 

december). 

WONEN 

3.  Goedkeuren van het reglement doorgangsstudio-crisiswoning 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 
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Gelet op het feit dat het OCMW beschikt over doorgangsstudio’s en een crisiswoning voor mensen 

die in een acute noodsituatie verkeren; 

Overwegende dat het doel van deze bewoning het tijdelijk opvangen van de bewoners is, in 
afwachting dat er een aangepaste en/of definitieve oplossing voor een acute huisvestingsnood wordt 

gevonden;   

Overwegende dat een reglement werd opgemaakt om de werking te optimaliseren; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe woning te verwerven voor het lokaal 

opvanginitiatief, meer bepaald ter vervanging van de woning gelegen Kortrijkstraat 32 die gebruikt wordt 
voor de opvang van een gezin; 

Gelet op het budget 2017 van het OCMW, meer bepaald op de bestemde gelden LOI die dienen 
voor aankoop en/of renovatie van het LOI-patrimonium; 

Overwegende dat in het budget 2017 een bedrag van 220.000 euro is voorzien voor de aankoop 

van een woning voor het LOI; 

Gelet op de woning gelegen Stationsplein 41 te Ingelmunster, waarbij de oorspronkelijke prijs 

159.000 euro bedroeg; 

Overwegende dat na onderhandelingen de eigenaars akkoord zijn om de woning te verkopen voor 

152.500 euro; 

Overwegende dat voor de aankoop van deze woning de afdeling vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid aangesteld kan worden om alle verrichtingen te voeren namens het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad stemt in met de aankoop van de woning gelegen Stationsplein 41 te Ingelmunster voor de 

prijs van 152.500 euro (exclusief kosten). 

Art. 2. De afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid wordt aangesteld om alle verrichtingen 

te voeren namens het OCMW Ingelmunster tot aankoop van de woning gelegen Stationsplein 41 te 

Ingelmunster. 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 juni 2017 van Residentie 
Artemis; 

Overwegende dat het OCMW eigenaar is van een garage; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2017 van Residentie Artemis. 

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

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 houdende het 

aanstellen van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de openbare verkoop van de woning 

gelegen in de Vlasbloemstraat 48 te Ingelmunster; 

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

aanstellen van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, voor de openbare verkoop van de woning 
gelegen in de Izegemstraat 34 te Ingelmunster; 

Gelet op de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2017 houdende het 

goedkeuren van de ontwerpakte en de instelprijs voor de openbare verkoop van de woningen gelegen in de 
Vlasbloemstraat 48 en de Izegemstraat 34 te Ingelmunster; 

Op voorstel van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid: 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verkoopsplanning van de woningen gelegen in de Vlasbloemstraat 48 en Izegemstraat 34 

te Ingelmunster. 

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 

DE RAAD, 

Vergadert overeenkomstig de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd door het 

decreet van 19 december 2008 en in openbare zitting; 

Overwegende dat de poetsdienst een attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) heeft tot en met 
12 juni 2017; 

Overwegende de brief van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) van 3 juli 
2017 waarbij de sine periode verlengd wordt tot 12 juni 2019; 

Overwegende dat dit concreet betekent dat eventueel nieuwe SINE-aanwervingen in de 

poetsdienst recht geven op een subsidie voor het OCMW; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van 3 juli 2017 van het Departement Werk en Sociale Economie betreffende een 
attest Sociale Inschakelingseconomie (SINE) voor de poetsdienst voor de periode 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  

De RAAD, 

Gelet op het feit dat in de raad van 29 april 2017 werd beslist om toe te treden tot het sociaal 
systeem en nieuwe groeperingsrekeningen bij Belfius te openen; 

Overwegende dat werd vastgesteld dat de waarborgen van de assistentiewoningen ook naar een 

nieuw systeem moeten worden aangepast, nl. naar verblijfswaarborgrekeningen; 

Overwegende dat voor het openen van dergelijke rekeningen er een nieuwe groeperingsrekening 

moet worden geopend op naam van het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt een groeperingsrekening ‘verblijfswaarborgen’ geopend bij Belfius Bank met het oog op 

het beheren van verblijfswaarborgrekeningen. 

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

De RAAD, 
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Gelet op het feit dat ieder bestuur ontving een omzendbrief in het kader van de vorming van de 

eerstelijnszones, een nieuwe structuur, die voortvloeit uit de nieuwe beleidsvisie van minister Vandeurzen 

“Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”; 

Overwegende dat in deze visie twee principes belangrijk zijn: de persoon met een zorgnood neemt 

een centrale positie in en de geïntegreerde zorg. De belangrijke opdracht om gezondheid, zorg en welzijn op 
de eerste lijn beter te organiseren wordt vooropgesteld. De Vlaamse overheid roept de lokale besturen op 

om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als 

thema ‘De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen’;  

Overwegende dat de Vlaamse overheid de zorgaanbieders wil ondersteunen met vereenvoudigde 

structuren op maximaal drie niveaus: de eerstelijnszone (= totaal inwoners tussen 75.000 en 125.000); de 
regionale zorgzone en het Vlaams niveau;   

Overwegende dat de lokale besturen hierbij worden opgeroepen om een actieve rol te spelen bij 

de opstart van de zorgraden, die eerstelijnszones zullen beheren; 

Overwegende dat er transitiecoaches zullen worden aangesteld om de lokale zorgaanbieders, 

lokale besturen en lokale afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen te begeleiden en te 
ondersteunen in dit veranderingstraject; 

Overwegende dat Ingelmunster momenteel voor de eerstelijnszorg samenwerkt met Izegem en 
Lendelede onder het Lokaal antennesteunpunt van het SEL Midden West-Vlaanderen (LAS), het LAS  nu 

45.000 inwoners telt en samen valt met de regio van de HAKI (huisartsenkring regio Izegem); 

Overwegende dat deze organisatievorm van de eerstelijnszorg wordt hervormd en we kunnen als 
lokaal bestuur een voorstel kunnen aangeven tegen 31 december 2017; 

Overwegende dat het aantal van 45.000 inwoners te klein is, zal een samenwerking met andere 
gemeenten/steden noodzakelijk zijn. Het is aangewezen om met de 3 besturen en met de huisartsenkringen 

samen te komen om tot een gedragen voorstel te komen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de omzendbrief ‘Oproep tot de vorming van eerstelijnszones’. 

Art. 2. De hervorming van de eerstelijn. 

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 

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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het besluit van 20 juli 2017 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van het OCMW Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster door de gouverneur 
van de provincie West-Vlaanderen. 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 
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De zitting werd afgerond om 21.15u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


