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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 27 februari 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 28 februari 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

DIENSTVERLENING 

2.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën betreffende de 

organisatie van de zitdagen voor het invullen van aangiften in de personenbelasting 

De samenwerkingsovereenkomst met FOD Financiën wordt goedgekeurd voor de organisatie van vier 

zitdagen voor het invullen van aangiften in de personenbelasting in het sociaal huis. 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Aanpassen van de invulling van een aantal LOI-plaatsen 

De raad stemt in met de aanpassing van een aantal LOI-plaatsen waarbij studio’s voor twee alleenstaande 

mannen zullen omgezet worden in studio’s voor koppels of alleenstaande ouders met een kind. 

4.  Kennisnemen van de nieuwe forfaitaire bedragen voor het LOI met ingang van 1 januari 

2018 

De raad neemt kennis van de nieuwe forfaitaire bedragen voor het LOI die ingingen vanaf 1 januari 2018. 

5.  Kennisnemen verlenging verhoogde staatstoelage artikel 60, § 7 

Betreffende de verlenging van de verhoogde staatstoelage in het kader van het activeringsbeleid bij de 
OCMW’s in het kader van de tewerkstelling volgens art. 60, § 7. 

6.  Kennisnemen van het infomoment 'zorg in de kijker' 

De raad neemt kennis van de activiteiten die georganiseerd worden tijdens de week van de zorg. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Vaststellen van de oninbaar te boeken vorderingen van het boekjaar 2017 

De raad stelt de lijst met oninbaar te boeken vorderingen vast voor het boekjaar 2017. 

SOCIALE DIENST 

8.  Goedkeuren van het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling van het 

werkingsjaar 2017 voor het Vlaams Centrum Schuldenlast 

Het jaarverslag van het werkingsjaar 2017 van de instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW 
Ingelmunster voor het Vlaams Centrum Schuldenlast wordt goedgekeurd. 

  



RMW van 27 februari 2018: bekendmaking  Pagina 2/2 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10.  Verminderen van de prestatiebreuk van een statutair administratief medewerker op eigen 

verzoek 

Betreffende de definitieve vermindering van de prestatiebreuk van voltijds tot 16/38 op eigen verzoek na 

uitputting van alle andere vormen van loopbaanonderbreking. 

11.  Consolideren van een arbeidsongeval van een technisch beambte patrimonium 

Betreffende de consolidatie van een arbeidsongeval op 15 januari 2018 zonder enig restletsel en zonder 

blijvende arbeidsongeschiktheid. 

12.  Consolideren van een arbeidsongeval van een technisch beambte interne poetsdienst 

Betreffende de consolidatie van een arbeidsongeval op 1 juli 2017 zonder enig restletsel en zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

13.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

14.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 21 februari 

2018 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


