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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 18 december 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. 

PATRIMONIUM 

2.  Omgevingswerken bejaardenwoningen - goedkeuren gunning 

De RAAD, 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Omgevingsaanleg bejaardenwoningen OCMW 

Nieuwstraat” een bestek met nr. 2017/012 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; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 oktober 2017 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name 

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 oktober 2017 betreffende 

het starten van de plaatsingsprocedure waarin beslist werd om volgende ondernemers uit te nodigen om 

deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- GRONDWERKEN B.M.V. BVBA, Mandesweg 1 te 8770 Ingelmunster; 

- GRONDWERKEN TONY SOENENS BVBA, Ooigemstraat 18 te 8710 Wielsbeke; 
- MONSERE GROND- EN AFBRAAKWERKEN BVBA, Bollewerpstraat 145 te 8770 Ingelmunster; 

- PAUL BOSSUYT & ZONEN BVBA, Meulebekestraat 155 te 8770 Ingelmunster; 

Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 21 november 2017 om 10.00 uur dienden 
te bereiken; 

Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 21 maart 2018; 

Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van GRONDWERKEN TONY SOENENS BVBA, 

Ooigemstraat 18 te 8710 Wielsbeke (€ 41.991,50 excl. btw of € 50.809,72 incl. 21% btw); 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 21 november 2017 opgesteld door de Dienst 

Grondgebied; 
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Overwegende dat de Dienst Grondgebied voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, 

deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde , tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 

€ 50.809,72 incl. 21% btw; 

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; 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in AR 2200700 / BI 09500; 

Overwegende dat er geen visum vereist is van de financieel beheerder; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 november 2017, 
opgesteld door de Dienst Grondgebied. 

Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 3. De opdracht “Omgevingsaanleg bejaardenwoningen OCMW Nieuwstraat” wordt gegund aan de 
enige bieder, zijnde , tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 50.809,72 incl. 21% btw. 

De uitvoeringstermijn wordt in samenspraak met de aannemer a posteriori vastgesteld. 

Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2017/012. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

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

compensatiedagen voor 2018 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het voorstel van het managementteam betreffende de sluitingsdagen voor 2018 van het 

gemeentehuis, het sociaal huis, de jeugd- en cultuurdienst, de sportdienst en de bibliotheek; 

Gelet op de jaarkalender 2018 waarbij de compensatiedagen voor 2018 worden vastgesteld; 

Overwegende dat deze aangelegenheid ter kennisgeving wordt gebracht aan het hoog 
overlegcomité van de gemeente op 15 december 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De sluitingsdagen voor 2018 van het sociaal huis, zoals opgelijst in bijlage, worden goedgekeurd. 

Art. 2. De vakantiedagen, collectieve vakantiedagen en de compensatiedagen voor 2018, zoals opgelijst in 

bijlage, worden goedgekeurd voor de verschillende personeelscategorieën van het OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de werking van 2017 evenals het budget 2018 van de regionale dienst voor 
schuldbemiddeling werden besproken in de algemene vergadering van de regionale dienst voor 

schuldbemiddeling van 19 oktober 2017; 
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Overwegende dat de voorziene bijdrage voor het OCMW Ingelmunster voor 2018 19.190,34 euro 

bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het budget 2018 en de voorziene bijdrage van OCMW Ingelmunster van de regionale dienst 

voor schuldbemiddeling. 

5.  Kennisnemen van de nieuwe armoededrempel voor de voedselbedeling 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de voedselbedeling, die door het OCMW van Ingelmunster in De Cirkel wordt 

georganiseerd, sinds jaren gebruik maakt van het aanbod van producten uit Europa; 

Overwegende dat de verdeling van de goederen vanaf 2014 werd overgedragen aan de POD 

Maatschappelijke Integratie, die alle lopende erkenningen bij het BIRB overgenomen heeft; 

Overwegende dat op vraag van de POD Maatschappelijke integratie een nieuw reglement werd 
goedgekeurd over de werking van de voedselbedeling in de RMW van 19 december 2016; 

Overwegende dat overeenkomstig de instructies van de POD de voorwaarde werd omschreven om 
als begunstigde voor de voedselbedeling in aanmerking te komen, dit zijn alle mensen die onder de 

armoedegrens vermeld op de website van de FOD economie vallen; 

Overwegende dat voor het bepalen van de armoedegrens voor de voedselbedeling telkens 

verwezen wordt naar de armoedecijfers van 2 jaar geleden; 

Overwegende dat voor de voedselbedeling van 2018 rekening moet gehouden worden met de 
cijfers van 2016 en deze in bijlage worden toegevoegd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe armoededrempel die in het toekenningsformulier voor de voedselbedeling is 

opgenomen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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

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 2014-2019/6 van het OCMW 
Ingelmunster (strategische nota en financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019/6 van het CBS van de gemeente Ingelmunster van 27 november 2017; 

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

Peter Landuyt) en 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/6 

(strategische nota en financiële nota) 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 aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019/6 toe te lichten. 
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7.  Vaststellen van het budget 2018 

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 het budget 2018 van het OCMW Ingelmunster (verklarende nota en 

financiële nota); 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van het budget 2018 van het 

schepencollege van de gemeente Ingelmunster van 27 november 2017; 

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

Peter Landuyt) en 4 onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het budget 2018 (verklarende nota en financiële nota) 

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 het budget 2018 

toe te lichten. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

7bis. Goedkeuren aanvraag tot uitbreiding urencontingent gezinszorg voor het jaar 2018 

De RAAD, 

Gelet op de vraag van de voorzitter om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van heden wegens hoogdringendheid; 

Overwegende dat dit eenparig werd goedgekeurd; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 
de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Overwegende dat het urencontingent gezinszorg van OCMW Ingelmunster werd vastgesteld op 
17.403 uren voor het dienstjaar 2017; 

Overwegende dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de mogelijkheid creëert tot aanvraag van 

bijkomende gesubsidieerde uren gezinszorg voor het dienstjaar 2018; 

Overwegende dat hiervoor wel een invullingsgraad van 90% van het urencontingent wordt geëist 

voor de dienstjaren 2014 tot en met 2016; 

Overwegende dat dit voor de dienst gezinszorg van het OCMW Ingelmunster ruimschoots het geval 

is; 

Gelet op de vraag naar extra uren gezinszorg bij klanten van het OCMW en gelet op het feit dat 
onregelmatige prestaties in de toekomst meer zullen voorkomen, waardoor dit ook een extra belasting vormt 

op het huidige urencontingent; 

Gelet op het voorstel van de dienst gezinszorg om bijgevolg een aanvraag te doen om het 

urencontingent voor 2018 te laten verhogen tot 18.000 uren; 

Overwegende dat de deadline voor een raadsbeslissing betreffende deze aanvraag werd 

vastgelegd op 12 januari 2018; 

BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. De aanvraag tot uitbreiding van het urencontingent van de dienst gezinszorg van het OCMW 

Ingelmunster van 17.403 uren tot 18.000 uren voor het dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd en zal 

overgemaakt worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


