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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 30 januari 2018 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 1 februari 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Goedkeuren van het aanwenden van de subsidies in het kader van sociale en culturele 

participatie en kinderarmoede 

Betreffende de verderzetting en goedkeuring van de subsidies in het kader van sociale en culturele 

participatie en kinderarmoede voor het jaar 2018. 

3.  Kennisnemen van de informatiecampagne 'Betaal minder. Doe de V-test' 

De raad neemt kennis van de deelname en de opdracht van het OCMW bij deze campagne. 

4.  Kennisnemen van de wijzigingen in de werking van de Vlaamse energielening 

De raad neemt kennis van het feit dat voor alle toekenningen van een Vlaamse energielening een beslissing 

van het OCMW vereist is. 

5.  Kennisnemen van de omzendbrief betreffende de indexatie om als persoon ten laste te 

worden beschouwd in het kader van het Sociaal Stookoliefonds 

De raad neemt kennis van deze omzendbrief. 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  Goedkeuren van de tarieflijst van OCMW Ingelmunster 

De laatste tarieflijst van het OCMW Ingelmunster dateert van januari 2017. De nieuwe tarieflijst van het 
OCMW Ingelmunster (versie januari 2018) capteert alle wijzigingen die er sindsdien zijn geweest. 

7.  Kennisnemen van het beleggersprofiel van het OCMW 

De raad neemt kennis van het beleggersprofiel van het OCMW dat is berekend als beleggersprofiel van het 

type LOW. 

8.  Kennisnemen van de indexatie van de dagprijs van de groep van assistentiewoningen De 

Ermitage 

Betreffende de jaarlijkse indexatie van de dagprijzen van de groep van assistentiewoningen ‘de Ermitage’ en 

de prijzen van de garages. 

9.  Kennisnemen van de indexatie van de huurprijs van de woningen gehuurd door het OCMW 

De huurprijzen van de woningen gehuurd door het OCMW worden geïndexeerd conform de huurwetgeving. 

10.  Kennisnemen van de indexatie van de verhuurprijs van de woningen verhuurd door het 

OCMW 

De verhuurprijzen van de woningen verhuurd door het OCMW worden geïndexeerd conform de 

huurwetgeving. 
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DE ERMITAGE 

11.  Kennisnemen van de opzeg van de samenwerkingsovereenkomst door WZC Maria Rustoord 

betreffende de noodoproepen van de groep van assistentiewoningen 'De Ermitage' 

De samenwerkingsovereenkomst eindigt op 28 februari 2019. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

13.  Aanstellen van een raadsman 

Betreffende de aanstelling van een raadsman om de belangen van het OCMW te verdedigen in een zaak 
betreffende het onrechtmatig bezetten van een crisisstudio. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

14.  Verlengen disponibiliteit wegens ziekte van een statutair maatschappelijk werker 

Betreffende de verlenging van de in disponibiliteitsstelling van een maatschappelijk werker wegens ziekte. 

15.  Consolideren van een arbeidsongeval van een administratief deskundige 

Betreffende de consolidatie van een arbeidsongeval op 27 december 2017 zonder enig restletsel en zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid. 

16.  Aanvaarden ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte aanvullende 
thuiszorg 

Betreffende de aanvaarding van het ontslag wegens oppensioenstelling van een technisch beambte 
aanvullende thuiszorg met ingang van 1 juli 2018. 

17.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

18.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 17 januari 

2018 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


