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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 28 november 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. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Goedkeuren van de beheersovereenkomst inzake samenwerking met het gemeentebestuur 

van Ingelmunster betreffende de informatieveiligheid 

De RAAD, 

Gelet op artikel 51 van het OCMW-decreet; 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Gelet op de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in 

steden en gemeenten; 

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

goedkeuren van de beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2017 houdende 
goedkeuren van het informatieveiligheidsplan; 

Overwegende dat actie 2 van doelstelling 1 (de gemeente Ingelmunster keurt een beheersysteem 
goed voor de aansturing, coördinatie en opvolging van het informatieveiligheidsbeleid) een 

beheersoveerenkomst voor samenwerking tussen gemeente en OCMW in het vooruitzicht stelde; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De beheersovereenkomst inzake samenwerking tussen de gemeente en het OCMW betreffende 

informatieveiligheid wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
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3.  Vaststellen van de data van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het 

bijzonder comité sociale dienst in 2018 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976;  

Gelet op de OCMW-decreet van 19 december 2008;  

Gelet op het voorstel van de OCMW-secretaris betreffende de data van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité sociale dienst voor 2018; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De data van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité sociale 

dienst van 2018 worden vastgesteld zoals in bijlage. 

4.  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 HEXIA, Menenstraat 
39 0001, 8560 Wevelgem, betreffende het bouwen van een appartementsgebouw en bijhorende garages, na 

sloop van de bestaande woning, Weststraat 21; 

Overwegende dat bedoeld perceel gelegen is naast eigendom van het OCMW, zijnde de Passage, 

Weststraat 23 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 HEXIA, 
Menenstraat 39 0001, 8560 Wevelgem, betreffende het bouwen van een appartementsgebouw en 

bijhorende garages, na sloop van de bestaande woning in de Weststraat 21. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

Departement Werk en Sociale Economie 

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; 

Gelet op de brief waarbij het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaanderen) het sine attest 

van twee projecten, met name: poetsdienst serviceflats en technische dienst woningen en serviceflats, 
verlengd heeft vanaf 6 december 2017 tot en met 5 december 2019; 

Overwegende dat bijgevolg eventueel nieuwe SINE-aanwervingen in deze projecten recht geven 
op een subsidie voor het OCMW; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de twee attesten sociale inschakelingseconomie (SINE) van het Departement Werk en Sociale 
Economie voor de periode 6 december 2017 tot en met 5 december 2019. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Goedkeuren van het kader voor het opmaken van het geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijk integratie (GPMI) 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 
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Gelet op de uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie (GPMI) 

sinds het regeerakkoord qua doelgroep en inhoud; 

Overwegende dat het GPMI een schriftelijke overeenkomst is tussen de betrokken partijen, die de 
overeenkomst ook ondertekenen en als begeleidingsinstrument moet gebruikt worden; 

Overwegende dat in het GPMI de sociale balans wordt beschreven evenals de stappen die 
verwacht worden door de cliënt en het aanbod vanuit het OCMW en een eventuele derde partner;  

Overwegende dat het GPMI in het bijzonder comité sociale dienst ter kennis wordt gebracht; 

Overwegende dat de nieuwe reglementering in de raad van 24 oktober 2016 werd beschreven, 
maar dat het sjabloon voor het GPMI werd aangepast naar aanleiding van de opgedane ervaringen en de 

duidelijkere instructies tijdens het inspectiebezoek; 

Overwegende dat er met het oog op eenvormigheid gevraagd wordt om het kader voor het 

opmaken van het GPMI door de raad voor maatschappelijk welzijn te laten aannemen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het kader voor het opmaken van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie 

(GPMI) wordt goedgekeurd. 

7.  Goedkeuren van de jaarlijkse bijdrage voor het regionaal crisisnetwerk 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het Impulsproject (z)Onderdak in 2015 werd opgezet vanuit de nood ervaren 

door wonen en welzijn om (meer) bovenlokaal samen te werken rond preventie en aanpak van dak- en 
thuisloosheid in Midden West-Vlaanderen; 

Overwegende dat onder andere het OCMW en het CAW aan dit project participeren en dat 
regionaal al heel wat acties uitgevoerd werden; 

Overwegende dat nu de vraag wordt gesteld naar financiering van de regionale crisisopvang, 

georganiseerd in samenwerking met het CAW. Wie momenteel beroep doet op het crisisnetwerk van het 
CAW moet € 15/nacht betalen maar slechts 7% van de gebruikers kan dit vergoeden. Vaak is het niet 

eenvoudig om het bevoegd OCMW te achterhalen om de kosten op te verhalen. Daarom stelt de stuurgroep 
‘(z)Onder dak’ voor om voor deze situaties beroep te doen op een regionale pot, gefinancierd vanuit de 

lokale besturen op basis van solidariteit; 

Overwegende dat dit gezamenlijk komt dit op € 5.000/jaar. Dit budget zou gebruikt worden om de 

kost voor de overige 93% te betalen. Dezelfde redenering wordt toegepast voor de regionale bufferwoning, 

hierbij zou het OCMW nog steeds aangesproken worden, maar het regionaal potje zou ook hier een vangnet 
zijn. Roeselare zal geen bijkomende toeslag betalen aangezien Roeselare de nachtopvang ter beschikking 

incl. personeelsinzet stelt; 

Gelet op het feit dat in het voorstel tot financiering de jaarlijkse bijdrage voor Ingelmunster om het 

regionale crisisnetwerk structureel te organiseren 307,20 euro zou bedragen (op basis van 10.885 

inwoners); 

Overwegende dat Ingelmunster, in ruil voor deze bijdrage, ook beroep kan doen op het 

multidisciplinair crisisoverleg; 

Overwegende dat het CAW transparant zal communiceren over het gebruik van deze middelen. Het 

resterende bedrag na een jaar werking kan eventueel teruggestort worden of behouden worden voor de 

daaropvolgende jaren of ingezet worden voor regionale acties. De cluster Midwest – welzijn kan hierin een 
sturend orgaan zijn; 

Overwegende dat het een meerwaarde is dat Ingelmunster beroep kan doen op de regionaal 
crisisnetwerk, gezien de toename van de problematiek wonen en overwegende dat deze manier van werken 

een administratieve vereenvoudiging is; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. 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 
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De RAAD, 

Gelet op het feit dat er vanuit Inter de vraag naar de werkgroep toegankelijkheid kwam om mee te 

helpen aan de Toevladatabank; 

Overwegende dat Toevla (Toegankelijk Vlaanderen) een website en databank is met gedetailleerde 

en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en omgeving in Vlaanderen 
zoals hotels, cultuurcentra, sportcentra, restaurants, musea… De locaties worden telkens ter plaatse 

gescreend; 

Overwegende dat Inter een methodiek aanbiedt aan leden van de adviesraden en vrijwilligers die 
op stap gaan na het volgen van een opleiding; 

Overwegende dat de opleiding op 21 november in Ingelmunster door gaat in samenwerking met 
de werkgroep toegankelijkheid van Izegem en de firma Delawaere die meehelpt als teambuildingsactiviteit; 

Overwegende dat er na de opleiding in de voormiddag screeningsbezoeken zijn in de namiddag; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de acties van de werkgroep toegankelijkheid in het kader van de Toevladatabank. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.35u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


