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       Aan de inwoners 

van de 

gemeente Ingelmunster 
        

        
 

 
 

contactpersoon 

Stefaan De Clercq 

 

tel 

051 33 74 13 

 

mail 

stefaan.declercq@ingelmunster.be 

 

datum 

8 december 2017 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 30 van het OCMW-decreet, in te lichten over de bijeenkomst 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster op 18 december 2017 om 20.00 u. in de 

raadzaal van het sociaal huis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 
 

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 
 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

PATRIMONIUM 

2.  Omgevingswerken bejaardenwoningen - goedkeuren gunning 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de vakantiedagen, de collectieve vakantiedagen en de 

compensatiedagen voor 2018 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Kennisnemen van het budget 2018 van de regionale dienst voor schuldbemiddeling 

5.  Kennisnemen van de nieuwe armoededrempel voor de voedselbedeling 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  Vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/6 

7.  Vaststellen van het budget 2018 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake algemeen bestuur 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Beëindigen arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een technisch beambte aanvullende 

thuiszorg in onderling overleg 

10.  Aanvaarden ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte poetsdienst 

11.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

DE ERMITAGE 

12.  Goedkeuren van de aangepaste prijslijst van de polyvalente ruimte van de Ermitage vanaf 1 januari 

2018 

SOCIALE DIENST 

13.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 13 december 2017 

 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

Stefaan De Clercq 

 De voorzitter, 

Dries Couckuyt 
 


