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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 28 november 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 5 december 2017. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Goedkeuren van de beheersovereenkomst inzake samenwerking met het gemeentebestuur 

van Ingelmunster betreffende de informatieveiligheid 

Beslissing overeenkomstig artikel 51 OCMW-decreet. 

3.  Vaststellen van de data van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het 
bijzonder comité sociale dienst in 2018 

De data van de zittingen worden vastgesteld voor 2018. 

4.  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 

5.  Kennisnemen van twee attesten sociale inschakelingseconomie (SINE) van het 

Departement Werk en Sociale Economie 

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 

6.  Goedkeuren van het kader voor het opmaken van het geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijk integratie (GPMI) 

Het kader voor het opmaken van het GPMI wordt goedgekeurd. 

7.  Goedkeuren van de jaarlijkse bijdrage voor het regionaal crisisnetwerk 

De jaarlijkse bijdrage voor het regionaal crisisnetwerk ten bedrage van 307,20 euro wordt goedgekeurd. 

8.  Kennisnemen van acties door de werkgroep toegankelijkheid in het kader van de 

Toevladatabank 

De raad neemt kennis van een aantal lokale acties in het kader van Toevladatabank (Toegankelijk 
Vlaanderen). 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur. 
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10.  Beslissing tot optreden in rechte namens het OCMW in een zaak betreffende het 

onrechtmatig bezetten van een crisisstudio 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op te treden in rechte namens het OCMW en geeft de 

financieel beheerder van het OCMW toestemming om op te treden namens het OCMW bij het Vredegerecht 

in een zaak betreffende het onrechtmatig bezetten van een crisisstudio. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

11.  Overdracht van een deskundige ondersteunende diensten van het OCMW aan het 
gemeentebestuur 

Betreffende de overdracht van een statutair personeelslid aan het gemeentebestuur. 

12.  Contractueel aanstellen van een polyvalent administratief medewerker (niveau C1-C3) 

Betreffende de contractuele aanstelling van een polyvalent administratief medewerker. 

13.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 

aanvullende thuiszorg via de wervingsreserve voor deze functie 

De wervingsreserve voor deze functie wordt aangesproken als gevolg van de vermindering van de 
arbeidsprestaties in de dienst aanvullende thuiszorg, teneinde de continuïteit van de dienstverlening te 

garanderen. 

14.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 
aanvullende thuiszorg via de wervingsreserve voor deze functie 

De wervingsreserve voor deze functie wordt aangesproken als gevolg van de vermindering van de 

arbeidsprestaties in de dienst aanvullende thuiszorg, teneinde de continuïteit van de dienstverlening te 

garanderen. 

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

aanvullende thuiszorg/interne poetsdienst 

Het betreft hier de overdracht van een personeelslid van gemeente naar OCMW aangezien alle medewerkers 

van de interne poetsdienst/aanvullende thuiszorg (gemeente en OCMW) op payroll OCMW staan. 

16.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

ALGEMENE FINANCIERING 

17.  Indexatie huur cafetaria De Ermitage  

Het gaat om de jaarlijks wettelijk voorziene indexatie van de huurprijs conform het handelshuurcontract. 

SOCIALE DIENST 

18.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 15 november 

2017 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


