
RMW van 31 oktober 2017: notule Pagina 1/9 

 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 31 oktober 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Jozef Verbauwhede, Fien Debeuf, 

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

Verontschuldigd: Kathy Verschoot: raadslid; 
Kurt Windels: burgemeester 

Afwezig: Katrien Vandecasteele: raadslid afwezig voor 5. , 6. ingevolge artikel 37, § 1, van het 

OCMW-decreet. 

 

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. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 van het OCMW 
Ingelmunster; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019/5 van het managementteam van het OCMW; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019/5 van het college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2017; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt) en 3 onthoudingen (Ann De Frene, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 van 

het OCMW Ingelmunster vast. 
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Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De 

voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de aanpassing 

van het meerjarenplan 2014-2019/5 toe te lichten. 

3.  Vaststellen van de budgetwijziging 2017-2 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW Ingelmunster; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2017-2 van het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster van 9 oktober 2017; 

BESLUIT: 5 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt) en 3 onthoudingen (Ann De Frene, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW Ingelmunster 
vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de 

budgetwijziging 2017-2 toe te lichten. 

PATRIMONIUM 

4.  Omgevingswerken bejaardenwoningen - goedkeuren gunningswijze en lastvoorwaarden 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Omgevingsaanleg bejaardenwoningen OCMW 
Nieuwstraat” een bestek met nr. 2017/613 werd opgesteld door de Dienst Grondgebied; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 
50.000,00 incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in investeringsportefeuille 2016-2, AR 

2200700, IT 09500 voor een bedrag van 50.000 euro; 
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BESLUIT: eenparig 

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/613 en de raming voor de opdracht 

“Omgevingsaanleg bejaardenwoningen OCMW Nieuwstraat”, opgesteld door de Dienst 
Grondgebied. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Grondwerken B.M.V. BVBA, Mandesweg 1, B-8770 Ingelmunster 

- Grondwerken Tony Soenens BVBA, Ooigemstraat 18, B-8710 Wielsbeke  

- Monseré Grond- en afbraakwerken BVBA, Bollewerpstraat 145, B-8770 Ingelmunster 

- Paul Bossuyt & Zonen BVBA, Elbestraat 1, B-8760 Meulebeke 

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 november 2017 om 10.00 uur. 

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

te Ingelmunster 

Ingevolge artikel 37, § 1, van het OCMW-decreet, verlaat mevrouw Katrien Vandecasteele de zitting. 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2008 betreffende 

het huren van de woning gelegen in de Schoolstraat 23 te Ingelmunster voor het LOI; 

Overwegende dat hiervoor nooit een schriftelijk hoofdhuurcontract werd opgesteld; 

Gelet op het feit dat dit dient rechtgezet te worden door middel van een nieuw hoofdhuurcontract; 

Gelet op het voorstel om het nieuwe hoofdhuurcontract te laten ingaan op 1 oktober 2017; 

Overwegende dat bijgevolg het mondeling hoofdhuurcontract dient beëindigd te worden per 30 

september 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het mondeling hoofdhuurcontract voor de woning gelegen in de Schoolstraat 23 te Ingelmunster 
wordt beëindigd per 30 september 2017. 

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

te Ingelmunster 

Ingevolge artikel 37, § 1, van het OCMW-decreet, verlaat mevrouw Katrien Vandecasteele de zitting. 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2008 betreffende 

het huren van de woning gelegen in de Schoolstraat 23 te Ingelmunster voor het LOI; 

Overwegende dat hiervoor nooit een schriftelijk hoofdhuurcontract werd opgesteld; 

Gelet op het feit dat dit dient rechtgezet te worden door middel van een nieuw hoofdhuurcontract; 

Gelet op het voorstel om het nieuwe hoofdhuurcontract te laten ingaan op 1 oktober 2017; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden, 31 oktober 2017, 

waarbij het mondelinge hoofdhuurcontract werd beëindigd op 30 september 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het schriftelijk hoofdhuurcontract voor de woning gelegen in de Schoolstraat 23 te Ingelmunster 
wordt goedgekeurd en gaat in vanaf 1 oktober 2017. 
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7.  Goedkeuren akte aankoop onroerend goed betreffende Stationsplein 41 

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 beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 augustus 2017 betreffende 

de aanstelling van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid om alle verrichtingen namens 

het OCMW uit te voeren voor de aankoop van de woning Stationsplein 41 te Ingelmunster; 

Gelet op het ontwerp van akte aankoop onroerend goed in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De akte aankoop onroerend goed betreffende de woning Stationsplein 41 wordt goedgekeurd en 

maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 2. De betalingsmodaliteiten kunnen nog gewijzigd worden door de afdeling vastgoedtransacties van 

de Vlaamse overheid. 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Ghekiere 
Frank, Beiaardstraat 99, 8870 Izegem, betreffende het bouwen van een landbouwloods na het slopen van 

de bestaande landbouwloods, gelegen Oostrozebekestraat 285; 

Overwegende dat bedoeld perceel gelegen is nabij eigendom van het OCMW, zijnde de woning 

gelegen in de Krekelstraat 18 te Ingelmunster; 

Overwegende dat deze aanvraag geen gevolgen heeft voor het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer 
Ghekiere Frank, Beiaardstraat 99, 8870 Izegem, betreffende het bouwen van een landbouwloods 

na het slopen van de bestaande landbouwloods in de Oostrozebekestraat 285. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Goedkeuren van het verlengingsvoorstel van Ethias betreffende de 

hospitalisatieverzekering voor het OCMW-personeel voor het jaar 2018 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het OCMW decreet, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet 

30.000,00 euro exclusief BTW niet overschreden); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.500,00 euro exclusief BTW;  

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. Het verlengingsvoorstel betreffende de hospitalisatieverzekering van Ethias voor het jaar 2018 

wordt goedgekeurd. 

10.  Toetreden tot de raamovereenkomst van Farys/TMVS inzake elektronische 
maaltijdcheques voor de periode 2018 tot eind 2019  

De RAAD, 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het OCMW decreet, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de huidige raamovereenkomst voor elektronische maaltijdcheques eind 2017 bij 
Sodexo via Farys ten einde is;  

Overwegende dat de voorwaarden van de nieuwe raamovereenkomst via Farys bij Sodexo goed 

zijn en in de lijn van de voorwaarden uit de vorige raamovereenkomst liggen; 

Overwegende dat de nieuwe raamovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 December 

2021; 

Overwegende het voorstel om in te stappen tot eind 2019 en dan opnieuw te evalueren; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De toetreding tot de raamovereenkomst elektronische maaltijdcheques van Farys/TMVS gegund 

aan Sodexo voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 wordt goedgekeurd. 

11.  Kennisnemen responsabiliseringsbijdrage 2016 voor het OCMW 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW- decreet; 

Gelet op de wet van 24 oktober 2011 waarbij DIBISS bevoegd is voor de berekening en de inning 

van de responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen; 

Gelet op de brief van 21 september 2017 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waaruit 
blijkt dat de responsabiliseringsbijdrage 2016 voor het OCMW nul euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van de RSZ betreffende de responsabiliseringsbijdrage 2016 voor het OCMW, de 

responsabiliseringsbijdrage bedraagt nul euro. 

SOCIALE ZAKEN 

12.  Sinterklaasactie 2017 

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 maandelijkse voedselbedelingen waar een betrekkelijk groot aantal gezinnen op 

afkomen; 

Overwegende dat er niets specifieks gedaan wordt ter gelegenheid van sinterklaas en dat juist 
voor de kinderen uit deze gezinnen op dat ogenblik het gemis het meest aangevoeld wordt; 

Gelet op de samenstelling van de pakketten mag de kostprijs van een pakket geraamd worden op 
14 euro; 

Overwegende dat er 80 pakketten zullen dienen gemaakt te worden, wat neerkomt op een totale 

kostprijs van 1.120,00 euro; 

Gelet op de ‘quiz for food’, georganiseerd door dokter Axel Decraene, waarbij de winst opnieuw 

zalmogen aangewend worden om speelgoed te kopen voor de kinderen; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. Aan de gezinnen die maandelijks uitgenodigd worden tot de voedselbedeling wordt een pakket ter 

beschikking gesteld voor de kinderen in hun gezin. 

Art. 2. Snoep, zuivelproducten, fruit en sinterklaaskoeken zullen worden aangekocht om 80 pakketten te 
kunnen samenstellen voor een totale prijs van 1.120,00 euro. 

Art. 3. De raad neemt kennis van de aankoop van speelgoed naar aanleiding van de opbrengst van de 
‘quiz for food’ georganiseerd door dokter Axel Decraene. 

13.  Ondertekenen charter vroegtijdige zorgplanning 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het project “Vroegtijdige zorgplanning in West-Vlaanderen” een traject inzake 
vroegtijdige zorgplanning uitwerkte waarmee hulpverleners en cliënten mee aan de slag kunnen gaan; 

Overwegende dat er ook een charter werd opgesteld waarbij de ondertekenaars de visie 

onderschrijven en zich engageren om deze visie verder te helpen uitdragen in West-Vlaanderen met behulp 
van de ontwikkelde instrumenten. Deze zijn o.a.: 

 het communicatieplan (met een infokaartje voor de burger, stappenplan voor professionals, 

transferdocument,…),  
 de website en sociale media,  

 overeenkomsten met sprekers en referentiepersonen,  

 noden en aanbevelingen,…  

Overwegende dat wij dit project een meerwaarde vinden en achter de visie van het project staan. 

We vinden het belangrijk dat mensen vroegtijdig nadenken over de zorg die ze later willen. Elke Vandamme, 
onze thuiszorgcoördinator, heeft de opleiding vroegtijdige zorgplanning gevolgd, kan daarover met mensen 

in gesprek gaan en hen helpen als ze documenten daarover willen invullen;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het charter ‘vroegtijdige zorgplanning’ wordt ondertekend namens OCMW Ingelmunster. 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ 

(artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010) de OCMW’s een middel wil 
aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het 

risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale 
hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart;  

Overwegende dat de kost hiervoor deels kan worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder, 

deels ook bij de hulpvrager;  

Overwegende dat de RMW van het OCMW Ingelmunster op 20 december 2010 de principiële 

goedkeuring gaf om in te stappen in het systeem; 

Overwegend dat de minimale levering aardgas terug van toepassing is, maar in het kader van het 

energiearmoedeprogramma dat de Vlaamse regering op 4 maart 2016 goedkeurde is de periode met 2 

maanden uitgebreid en is nu geldig vanaf 1 november 2017 tot en met 31 maart 2018. Afhankelijk van de 
noden van de gezinnen kunnen de tussenkomsten dus maximaal voor 5 maanden worden toegekend; 

Overwegende dat naargelang de situatie per halve maand een bedrag aan steun wordt toegekend, 
waarmee onmiddellijk een oplading gebeurt voor de aardgasbudgetmeter, volgens de tabel hieronder: 

Woningtype Niet-beschermde 

afnemer 

Beschermde afnemer 

= recht op sociale 
maximumprijs 

Appartement 32,77 euro 18,66 euro 

Rijhuis of hoekhuis (max. 2 45,66 euro 26,66 euro 
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open gevels) 

Vrijstaand huis of halfopen 

(meer dan 2 open gevels) 

54,66 euro 32,66 euro 

Gelet op het feit dat van de steun 70% wordt terugbetaald door Eandis en 30% door de 
betrokkene zelf; 

Overwegende dat de voorzitter en secretaris op basis van art. 58, § 2 van het OCMW-decreet 

kunnen beslissen om dringende hulpverlening toe te kennen inzake de minimale levering aardgas;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt ingestapt in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode 
en de mogelijkheid tot dringende hulpverlening van voorzitter en secretaris inzake dit onderwerp 

wordt vanaf 1 november 2017 tot en met 31 maart 2018 goedgekeurd. 

15.  Goedkeuren werkwijze steunbarema's voor de maaltijdbedeling en de aanvullende 

thuisdienst (poetsdienst) 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat de prijs voor de maaltijden en de aanvullende thuiszorg (poetsdienst) vaste 

prijzen zijn; 

Gelet op het feit dat de steunbarema’s voor maaltijden en aanvullende thuiszorg (poetsdienst) in 

de RMW van 30 juni 2014 werden goedgekeurd; 

Overwegende dat de berekening van de steun gebeurt na het onderzoek, vanaf de 2de maand; 

Overwegende dat de voorziene steuncategorieën verwezen naar de bedragen van de 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de verhoogde tegemoetkoming en dat deze worden aangepast aan 
de evolutie van de welvaart en/of aan het spilindexcijfer van de consumptieprijzen; 

Overwegende dat de RMW onderstaande principes goedkeurt en dat het bijzonder comité sociale 
dienst vanaf heden kennis neemt van de aanpassingen;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De werking van de steunbarema’s voor de maaltijden en aanvullende thuiszorg (poetsdienst) wordt 
goedgekeurd volgens onderstaand schema. 

 Alleenstaanden Gezinnen Korting 

WM 

Korting 

PD 

1 t.e.m. verhoogd basisbedrag IGO  

 
en KI < 1000 euro 

t.e.m. 2 x basisbedrag bedrag IGO 

 
en KI < 1000 euro 

1,5 

euro 

2 euro 

2 verhoogd basisbedrag IGO   - 

mediaan tussen verhoogd 
basisbedrag IGO en bedrag 

verhoogde tegemoetkoming 

 
en KI < 1000 euro 

2 x basisbedrag bedrag IGO  – 

mediaan tussen 2 x basisbedrag IGO 
en bedrag verhoogde 

tegemoetkoming + 1 ptl 

 
en KI < 1000 euro 

1,0 

euro 

1,5 euro 

3 mediaan tussen verhoogd 

basisbedrag IGO en bedrag 
verhoogde tegemoetkoming  -  

bedrag verhoogde tegemoetkoming 
 

en KI < 1000 euro 

mediaan tussen 2 x basisbedrag IGO 

en bedrag verhoogde 
tegemoetkoming - bedrag verhoogde 

tegemoetkoming + 1ptl 
 

en KI < 1000 euro 

0,5 

euro 

1 euro 

 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de engagementsverklaring “Aan tafel in 1-2-3 euro”; 
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Overwegende dat dit project een meerwaarde kan zijn voor kansarme gezinnen met kinderen 

aangezien op deze manier goedkope en gezonde maaltijden worden aangeboden voor een heel lage prijs; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad stemt in met de deelname aan het project “Aan tafel in 1-2-3 euro” van de Colruyt ten 

voordele van kansarme gezinnen met kinderen. 

17.  Kennisnemen van de acties inzake integratie en vrijwilligers 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat er ter verbetering van de vrijwilligerswerking en de verhoging van integratie 
via het werken met vrijwilligers een aantal acties worden gepland; 

Overwegende dat er voor de vrijwilligers en medewerkers integratie verschillende vormingen i.v.m. 
anderstaligen worden georganiseerd in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering; 

Overwegende dat er vanaf 8 november een praatcafé wordt georganiseerd: ’t BabbelINGske. 

Hierbij kunnen alle anderstaligen hun Nederlands oefenen op een luchtige manier. Dit gaat om de twee 
weken door in de Cultuurfabriek op woensdagavond van 19u tot 21u; 

Overwegende dat in het kader van de algemene vrijwilligerswerking op 18 december in 
samenwerking met ZorgSaam voor alle vrijwilligers een vorming gegeven wordt over afstand-nabijheid 

tussen vrijwilliger en cliënt; 

Overwegende dat op 17 januari  2018 een vrijwilligersbeurs wordt georganiseerd die vooraf wordt 

gegaan door een bedanking. Vanaf 16u start de beurs, worden de standen bemand en kunnen de 

vrijwilligers elkaars werking leren kennen. De beurs wordt dan ook opengezet voor het publiek tot 18u30. 
Ook de andere vrijwilligersorganisaties binnen Ingelmunster krijgen de kans om hun werking voor te stellen. 

Daarvoor wordt een oproep gedaan via ’t Krantje; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de acties voor de vrijwilligers algemeen en vrijwilligers integratie. 

18. Kennisnemen projecten inzake tewerkstelling anderstaligen 

De RAAD, 

Overwegende dat er om de tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen samengewerkt 
wordt er met verschillende partners bij specifieke projecten; 

Overwegende dat er enerzijds een integratieproject is in samenwerking met Accent en de VDAB nl. 
#JOBROAD @ Izegem/Ingelmunster, waarbij Ingelmunster en Izegem betrokken zijn. Hierbij worden 3 

bedrijven gezocht in Ingelmunster en Izegem die vacatures zullen voorstellen aan de 

arbeidstrajectbegeleiders, waarvoor kandidaten gezocht worden. Tijdens een bezoekdag gaan de kandidaten 
samen naar de bedrijven voor een bedrijfsbezoek en sollicitatiegesprekken; 

Overwegende dat er anderzijds een nauwe samenwerking is met de VDAB voor het Alfaproject, 
waar het OCMW als doorverwijzer fungeert. Op 3 oktober 2017, startte in het Huis van de Voeding 

(Roeselare) de nieuwe opleiding: ‘Alfa naar werk - Verpakkingsmedewerker voeding’. Deze maatgerichte en 

geïntegreerde opleiding is specifiek gericht op alfa-cursisten en laagtaalvaardigen; een doelgroep met vaak 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het traject ziet er als volgt uit: 

 Een intensief taalbad specifiek afgestemd op de job. 

 Meerdere bedrijfsbezoeken. 

 Beroepsopleiding verpakkingsmedewerker voedingsindustrie met Nederlands op de 

opleidingsvloer (NODO). 
 Stage gevolgd door een vorm van werkplekleren. 

 Jobhunting – individuele coaching op maat van de cursist; 

De VDAB, RESOC Midden-West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en het Centrum voor 

Basiseducatie werken hierbij nauw samen. Inmiddels is Alimento (het sectorfonds van de voeding) ook 
betrokken om hulp en ook ondersteuning te bieden. KOPA staat in voor de begeleiding naar werk; 

Met dit opleidingstraject op maat wordt een snellere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en een 

duurzame tewerkstelling beoogd. De cursisten kunnen vanaf februari 2018 aan de slag. Hierbij ervaren we 
dat het niet gemakkelijk is om de juiste kandidaten te vinden; 
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NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de projecten met als doelstelling de tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.30u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


