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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 30 januari 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Fien Debeuf, Peter Landuyt, Rik Denys: 

raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kurt Decloedt: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester 

Afwezig: Fien Debeuf: raadslid afwezig voor 13. ingevolge artikel 37, § 1, van het OCMW-

decreet.  

 

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. 

SOCIALE ZAKEN 

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

participatie en kinderarmoede 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt bedoeld om de 

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 
dienstverlening van de OCMW’s te stimuleren. Deze subsidie kadert in het sociaal activeringsbeleid. Het 

sociaal activeringsbeleid heeft tot doel om de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal 
isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op 

zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap 

in een betaalde hertewerkstelling; 

Gelet op het feit dat er naast dit bedrag ook een subsidie was in het kader van de strijd tegen 

kinderarmoede. De bedoeling van deze maatregel is een betere maatschappelijke en culturele integratie van 
kansarme kinderen te bekomen; 

Overwegende dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op een 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in de 
gemeente op datum van het referentiejaar; 

Overwegende dat vanuit de POD maatschappelijke integratie de boodschap is gegeven dat deze 
subsidies doorlopen in 2018; 

Overwegende dat hierbij de verschillende subsidiekanalen ondergebracht werden in één maatregel. 
Dankzij deze middelen kunnen de OCMW’s kinderarmoede bestrijden, collectieve modules opzetten in het 

kader van het GPMI en de maatschappelijke participatie van de begunstigden bevorderen. Het OCMW moet 

zich aan een aantal verdeelsleutels houden om de subsidie toe te kennen; 
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Overwegende dat het bedrag voor 2018 voor Ingelmunster geraamd is op 6.397 euro, maar dat 

het KB met de bekrachtiging en het juiste bedrag volgt in de loop van het jaar, terwijl de subsidie binnen het 

jaar moet worden besteed om het volledig bedrag te behouden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het aanwenden van de subsidies voor de bevordering van de participatie en sociale activering van 
OCMW-gebruikers wordt goedgekeurd voor het jaar 2018. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de VREG, Samenlevingsopbouw, VEA en VVSG op 6 december 2017 een 
informatiecampagne lanceerden naar kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: “Je kan minder betalen voor 

elektriciteit en aardgas. Doe de V-test!”; 

Overwegende dat men hiermee de gezinnen wil aanmoedigen bewust energiecontracten te 
vergelijken en te kiezen voor de goedkoopste en klantvriendelijkste leveranciers. De campagne focust zich 

enerzijds op de V-test en anderzijds op veranderen van energieleverancier of -contract;  

Overwegende dat ze net als bij de vorige campagne een paar jaar geleden beklemtonen dat 

mensen die hulp nodig hebben om de V-test te doen of de switch te maken, hiervoor ook bij het OCMW 
terecht kunnen;  

Overwegende dat de VREG ook campagnemateriaal heeft ontwikkeld en opnieuw vormingen zal 

organiseren voor de OCMW’s;  

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de informatiecampagne ‘Betaal minder. Doe de V-test’ en de taak van het OCMW bij deze 
campagne. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op wijzigingen in de modaliteiten en het aanbod voor de Vlaamse energielening sinds 1 
oktober 2017;  

Overwegende dat de WVI zich als erkend energiehuis ertoe verbindt om energieleningen te 
verstrekken aan particulieren die tot de prioritaire doelgroep behoren; 

Overwegende dat er sinds 1 oktober 2017 ook wijzigingen zijn gebeurd in de bepalingen voor het 

toekennen van kredieten aan personen die tot de doelgroep behoren;  

Overwegende dat volgende verplichtingen moeten toegepast worden: 

1° een energielening aan een particulier die behoort tot de prioritaire doelgroep kan enkel worden 
toegekend na een bevestiging over de conformiteit met de doelgroepcriteria van het OCMW van de 

gemeente waarin de particulier zijn woonplaats heeft. 

 2° een energielening aan een particulier die behoort tot de prioritaire doelgroep kan enkel worden 
toegekend na een gunstig advies betreffende de haalbaarheid van de terugbetaling, van het OCMW van de 

gemeente waarin de particulier zijn woonplaats heeft;  

 Overwegende dat het Vlaams energieagentschap besliste dat alle aanvragen door het OCMW 

moeten worden beslist. Daardoor moet het OCMW vanaf 2018 niet enkel adviezen verlenen aan personen 

die reeds gekend zijn bij het OCMW, maar voor iedere inwoner van Ingelmunster die een Vlaamse 
energielening aanvraagt. Deze aanvragen worden op het bijzonder comité voor de sociale dienst behandeld; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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 
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De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat er op 1 januari 2018 een nieuwe verwarmingsperiode begint in het kader van 
het Sociaal Stookoliefonds; 

Overwegende dat noch de grensbedragen voor het inkomen van het huishouden, noch het bedrag 
dat bepaalt of iemand als persoon ten laste kan worden beschouwd, wordt geïndexeerd. Het jaarlijks 

belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag het bedrag van € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 

per persoon ten laste dus niet overschrijden;  

Overwegende dat het bedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd wordt wel 

geïndexeerd. Het netto-inkomen dient lager te zijn dan € 3.200, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld 
voor kinderen niet meegeteld;  

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de omzendbrief betreffende de indexatie om als persoon ten laste te worden beschouwd in het 
kader van het Sociaal Stookoliefonds vanaf 1 januari 2018. 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  Goedkeuren van de tarieflijst van OCMW Ingelmunster 

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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het feit dat de laatste tarieflijst van het OCMW Ingelmunster dateert van januari 2017, 
zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 19 december 2016; 

Gelet op de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster (versie januari 2018) in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De tarieflijst van OCMW Ingelmunster (versie januari 2018) wordt goedgekeurd en als bijlage bij 

deze beslissing gevoegd. 

7.  Kennisnemen van het beleggersprofiel van het OCMW 

De RAAD, 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, artikel 52; 

Overwegende dat het OCMW een beleggersprofiel moet hebben om in de toekomst beleggingen 
voor een periode langer dan één jaar te kunnen afsluiten; 

Overwegende dat BELFIUS dit profiel voor het OCMW heeft bepaald op basis van de antwoorden 
van de financieel beheerder op de vragenlijst; 

Overwegende dat dit profiel rekening houdt met de huidige financiële situatie en de 

risicobereidheid van het OCMW Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van  het beleggersprofiel van het OCMW Ingelmunster dat is berekend als beleggersprofiel van het 
type LOW. 

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

Ermitage 

De RAAD, 

Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 
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Gelet op het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake 
prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 20015 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen 

voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

Overwegende dat we de wettelijk voorziene indexatie op de dagprijzen  en garageprijs hebben 
toegepast; 

Overwegende de berekening van de nieuwe dagprijzen voor De Ermitage; 

Overwegende de berekening van de nieuwe prijzen voor de garages; 

Overwegende dat we de nieuwe dagprijzen voor de groep van assistentiewoningen De Ermitage 

hebben meegedeeld aan het Agentschap Zorg en Gezondheid via het e-loket; 

Overwegende dat de bewoners van de groep van assistentiewoningen De Ermitage de dag na de 

Raad zullen worden ingelicht omtrent de nieuwe dagprijzen; 

Overwegende dat de nieuwe dagprijzen en garageprijzen toegepast worden vanaf 1 maart 2018; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe dagprijzen van de groep van assistentiewoningen de Ermitage met ingang van 1 

maart 2018: 

Dagprijs 
bewoners 

voor april 

2014 

huidige 

dagprijs 

nieuwe 

dagprijs 

nieuwe 

maandprijs 

verschil per 

dag 

verschil per 

maand 

Gewone flat 13,59 13,88 416,40 0,29 8,70 

Hoekflat 16,31 16,66 499,80 0,35 10,50 

      Dagprijs 
bewoners 

vanaf april 
2014 

huidige 
dagprijs 

nieuwe 
dagprijs 

nieuwe 
maandprijs 

verschil per 
dag 

verschil per 
maand 

Gewone flat 14,92 15,24 457,20 0,32 9,60 

Hoekflat 17,90 18,28 548,40 0,38 11,40 

Garages: 

  
huidige 

maandprijs 
nieuwe 

maandprijs 
verschil per 

maand 

Garage 39,58 40,30 0,72 

Garage 

bewoner 31,67 32,24 0,57 

 

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

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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de wet van 20 februari 1991 met regels betreffende de huurovereenkomsten met 
betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder en latere aanpassingen; 

Overwegende dat het gaat om de wettelijk voorziene indexatie op de huurprijzen volgens het 

huurcontract; 
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Overwegende de berekening van de nieuwe huurprijzen voor de verschillende woningen gehuurd 

door het OCMW vanaf 2018; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de indexering van de huurprijzen voor de verschillende woningen gehuurd door het OCMW 

vanaf 2018: 

Woning 
 

 per jaar  per maand 

Straat Nr.  netto huur  huur vorige huur verschil 

Bruggestraat 181  3.152,63 €   262,72 €  257,51 € 5,21 € 

Izegemstraat 33  5.642,48 €   470,21 €  461,41 € 8,80 € 

Izegemstraat 81  6.468,10 €   539,01 €  528,33 € 10,68 € 

Meulebekestraat  30  4.873,64 €   406,14 €  398,09 € 8,05 € 

Oliekouterstraat  19  2.618,68 €   218,22 €  213,90 € 4,32 € 

Oostrozebekestraat 238  4.843,39 €   403,62 €  395,62 € 8,00 € 

Schoolstraat 23  9.025,56 €  752,13 € 750,00 € 2,13 € 

Stationsplein 37  8.148,70 €   679,06 €  665,60 € 13,46 € 

Weststraat  58  7.606,26 €   633,86 €  621,30 € 12,56 € 

 

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

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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de wet van 20 februari 1991 met regels betreffende de huurovereenkomsten met 
betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder en latere aanpassingen; 

Overwegende dat het gaat om de wettelijk voorziene indexatie op de verhuurprijzen volgens het 

huurcontract; 

Overwegende de berekening van de nieuwe verhuurprijzen voor de verschillende woningen 

verhuurd door het OCMW vanaf 2018; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de indexering van de verhuurprijzen voor de verschillende woningen verhuurd door het OCMW 

vanaf 2018: 

Woning    per jaar  per maand 

Straat Nr. netto huur huur vorige huur verschil 

Ouderenwoningen bewoners voor april 2014 
 

3.321,52 € 276,79 €  271,31 €  5,48 € 

Ouderenwoningen bewoners vanaf april 2014 
 

4.440,01 € 370,00 €  362,67 € 7,33 € 

Lammekensknokstraat 62 4.934,84 € 411,24 €  404,10 € 7,14 € 

Lammekensknokstraat 64 4.934,84 € 411,24 €  404,10 € 7,14 € 

Meulebekestraat  30 5.221,76 € 435,15 €  426,53 € 8,62 € 

Meulebekestraat  60 5.061,37 € 421,78 €  414,47 € 7,31 € 

Oliekouterstraat  19 4.875,95 € 406,33 €  398,28 € 8,05 € 
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Sint Amandstraat 15 9.909,82 € 825,82 €  809,46 € 16,36 € 

 

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 RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 9 augustus 2017 vanwege het WZC Maria Rustoord tot 

opzeg van de samenwerkingsovereenkomst inzake de noodoproepen van De Ermitage; 

Overwegende dat de opzeg werd betekend op 1 september 2017, met een opzegperiode van zes 

maanden, zodat de samenwerkingsovereenkomst een effectief einde neemt op 28 februari 2018; 

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst reeds dateert van 1 oktober 1991 en niet 

meer in overeenstemming is met de huidige realiteit, gewijzigde verwachtingen en bijhorende budgettaire 
kosten; 

Overwegende dat WZC Maria Rustoord meteen ook aangeeft open te staan voor constructieve 

dialoog en de mogelijkheid open laat om de samenwerkingsovereenkomst te herbekijken; 

Overwegende dat de voorzitter en de secretaris, na onderhandelingen met WZC Maria Rustoord, 

konden bekomen dat de huidige overeenkomst met één jaar verlengd wordt tot en met 28 februari 2019, 
teneinde de nodige tijd te nemen tot de opmaak van een eventuele nieuwe overeenkomst, waarbij enerzijds 

rekening wordt gehouden met de nieuwe evoluties en trends binnen de residentiële ouderenzorg en waarbij 

anderzijds de beleidsaanbevelingen rond assistentiewoningen worden mee geëvalueerd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de opzeg van de samenwerkingsovereenkomst met WZC Maria Rustoord inzake de 
noodoproepen van de groep van assistentiewoningen ‘De Ermitage’. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.20u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


