
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 31 oktober 2017 

Bekendmaking 

Gelieve alle briefwisseling te richten aan de voorzitter van het OCMW, 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster.  

IBAN BE68 0910 0092 2034, BIC GKCCBEBB 

 Pagina 1/3 

 
 

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 31 oktober 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 8 november 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMENE FINANCIERING 

2.  Vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 

De raad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 (strategische nota en financiële nota) van 

het OCMW Ingelmunster vast. 

3.  Vaststellen van de budgetwijziging 2017-2 

Betreffende de vaststelling van de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW Ingelmunster.  

PATRIMONIUM 

4.  Omgevingswerken bejaardenwoningen - goedkeuren gunningswijze en lastvoorwaarden 

Goedkeuring van de gunningswijze en lastvoorwaarden in functie van de geplande omgevingswerken bij de 

bejaardenwoningen op de site Doelstraat/Nieuwstraat. 

5.  Beëindigen mondeling hoofdhuurcontract voor een woning gelegen in de Schoolstraat 23 

te Ingelmunster 

Het mondelinge hoofdhuurcontract voor deze woning wordt opgezegd en vervangen door een nieuw 

schriftelijk hoofdhuurcontract. De woning wordt aangewend bij het LOI. 

6.  Goedkeuren schriftelijk hoofdhuurcontract voor een woning gelegen in de Schoolstraat 23 

te Ingelmunster 

Het schriftelijk hoofdhuurcontract wordt goedgekeurd voor deze woning met ingang van 1 oktober 2017 

voor de duur van negen jaar. 

7.  Goedkeuren akte aankoop onroerend goed betreffende Stationsplein 41 

De akte aankoop onroerend goed, opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, 
wordt goedgekeurd. 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

Er wordt geen bezwaar ingediend tegen een stedenbouwkundige aanvraag betreffende een terrein 
aanpalend aan een woning van het OCMW. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Goedkeuren van het verlengingsvoorstel van Ethias betreffende de 
hospitalisatieverzekering voor het OCMW-personeel voor het jaar 2018 

De raad beslist om voor het jaar 2018 verder de hospitalisatieverzekering via Ethias aan te bieden aan het 

OCMW-personeel. 
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10.  Toetreden tot de raamovereenkomst van Farys/TMVS inzake elektronische 

maaltijdcheques voor de periode 2018 tot eind 2019  

De raad keurt de toetreding tot de raamovereenkomst elektronische maaltijdcheques van Farys/TMVS goed. 

11.  Kennisnemen responsabiliseringsbijdrage 2016 voor het OCMW 

Voor het jaar 2016 is het OCMW Ingelmunster geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. 

SOCIALE ZAKEN 

12.  Sinterklaasactie 2017 

Naar aanleiding van de jaarlijkse sinterklaasactie, worden 80 pakketten samengesteld met snoep, fruit, 
zuivelproducten en speelgoed voor kinderen van gezinnen die naar de voedselbedeling komen of die het 

financieel niet aankunnen hier zelf voor te zorgen. 

13.  Ondertekenen charter vroegtijdige zorgplanning 

Het charter ‘vroegtijdige zorgplanning’ wordt ondertekend namens OCMW Ingelmunster. 

14.  Toekennen steun in het kader van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter 

De raad beslist om in te stappen in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de 

winterperiode. 

15.  Goedkeuren werkwijze steunbarema's voor de maaltijdbedeling en de aanvullende 
thuisdienst (poetsdienst) 

Voor de warme maaltijden en de prestaties van de aanvullende thuiszorg (poetsdienst) wordt voor iedere 

gebruiker met één vaste prijs gewerkt. Steuncategorieën worden voorzien die verwijzen naar de bedragen 

van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de verhoogde tegemoetkoming. 

16.  Deelname aan het project "Aan tafel in 1-2-3 euro" voor kansarme gezinnen met kinderen 

De raad stemt in met de deelname aan dit project in samenwerking met de Colruyt. Hierdoor krijgen 

kansarme gezinnen met kinderen de kans om goedkope maaltijden te kunnen bereiden. 

17.  Kennisnemen van de acties inzake integratie en vrijwilligers 

De raad neemt kennis van een aantal acties die zullen worden georganiseerd voor de vrijwilligers algemeen 
en voor vrijwilligers die specifiek werken rond integratie. 

18. Kennisnemen projecten inzake tewerkstelling anderstaligen 

De raad neemt kennis van een aantal projecten met als doelstelling de tewerkstellingskansen van 

anderstaligen te verhogen. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

19.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

20.  Consolideren van een arbeidsongeval van 16 februari 2017 

Betreffende de consolidatie van een arbeidsongeval op 29 september 2017 zonder enig restletsel en zonder 

blijvende arbeidsongeschiktheid. 

21.  Vrijwillig verminderen van prestatiebreuk wegens pensioen van een technisch beambte 
aanvullende thuiszorg 

Vanaf de pensioendatum wordt de prestatiebreuk verminderd van voltijds naar 11,40/38. 

22.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de interne 

poetsdienst 

Het betreft hier de overdracht van een personeelslid van gemeente naar OCMW aangezien alle medewerkers 
van de interne poetsdienst (gemeente en OCMW) op payroll OCMW staan. 

23.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de interne 

poetsdienst 

Het betreft hier de overdracht van een personeelslid van gemeente naar OCMW aangezien alle medewerkers 
van de interne poetsdienst (gemeente en OCMW) op payroll OCMW staan. 
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24.  Verlengen disponibiliteit wegens ziekte van een statutair maatschappelijk werker 

Betreffende de verlenging van de in disponibiliteitsstelling van een maatschappelijk werker wegens ziekte. 

25.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

26.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 18 oktober 
2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


