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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 25 september 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, 

Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede: raadslid; 
Kurt Windels: burgemeester 

Afwezig: Kathy Verschoot: raadslid 

 

De zitting vangt aan om 19.00u. 

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. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Deelnemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de Provincie West-
Vlaanderen 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de provincie net als de voorgaande jaren deze winter 2017-2018 een 

groepsaankoop groene stroom organiseert. Hiervoor wordt opnieuw samengewerkt met consultancybedrijf. 
Voor de rest zal de campagne ook gelijklopend verlopen: start inschrijvingsperiode op 1 december, 

vrijblijvende inschrijving, overstapdatum aansluitend op de huidige contracten,… 

Overwegende dat de provincie opnieuw de medewerking van de gemeenten en OCMW’s vraagt om 

een loket te organiseren waar inwoners die geen toegang tot internet hebben, terecht kunnen om zich in te 

schrijven voor de groepsaankoop; 

Overwegende dat we kansengroepen maximaal willen bereiken zou zowel in de gemeente als het 

sociaal huis een loket georganiseerd worden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom 2017-2018 van de provincie. 

3.  Kennisnemen van het nieuwe team van de Misthoorn 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het samenwerkingsverband tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW Ingelmunster 

en het WZC Maria Rustoord betreffende de Misthoorn; 

Gelet op het vertrek van Els Verraest, stafmedewerker van de Misthoorn; 
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Overwegende dat het personeel in deze thuisbegeleidingsdienst dementie werd herbekeken; 

Overwegende dat het nieuwe team gestart is op 1 september 2017. Vanuit het OCMW werkt Elke 

Vandamme verder in de Misthoorn. Vanuit het WZC zullen Melanie Vanderbeke en Bieke Ryckbosch de 
dienstverlening verder zetten; 

Overwegende dat Bieke Ryckbosch coördinator van de Misthoorn wordt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het nieuwe team van de Misthoorn. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

4.  Kennisnemen urencontingent 2017 dienst gezinszorg 

De RAAD, 

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

Welzijn, inzonderheid art. 89; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, 
inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

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 de Vlaamse Regering waarin het urencontingent dienst 
gezinszorg van het OCMW Ingelmunster werd vastgesteld op 17.403 uren voor het dienstjaar 2017; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het urencontingent van de dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2017 dat vastgesteld is op 
17.403 uren. 

DE ERMITAGE 

4bis. Goedkeuren van de vervanging van drie keukens in de Ermitage 

De RAAD, 

Gelet op de vraag van de voorzitter om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van heden wegens hoogdringendheid; 

Overwegende dat dit eenparig werd goedgekeurd; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de wetgeving overheidsopdrachten; 

Overwegende dat een drietal keukens vervangen dienen te worden in de Ermitage; 

Overwegende  dat een drietal offertes werden aangevraagd bij: 

- Interieurinrichting Dries Flamez, Kennedystraat 37, 8770 Ingelmunster; 
- Bouwcenter Frans Vlaeminck, Ingelmunstersteenweg 72, 8780 Oostrozebeke; 

- Vynda bvba, Spoorwegstraat 11, 8770 Ingelmunster; 

Overwegende dat de offerte van Dries Flamez de meest voordelige is, aangezien ook het 

badkamermeubel in zijn prijs is inbegrepen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De opdracht tot het plaatsen van drie keukens en badkamermeubels in drie assistentiewoningen in 

de Ermitage wordt toegekend aan Interieurinrichting Dries Flamez, Kennedystraat 37, 8770 
Ingelmunster voor een bedrag van 14.316,93 euro ex. btw of 17.323,49 euro incl. btw. 
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BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 19.40u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


