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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 februari 2018 

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. 

DIENSTVERLENING 

2.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën betreffende de 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op het voorstel van de FOD Financiën tot het organiseren van vier zitdagen voor hulp bij de 

aangiftes van de personenbelasting in het sociaal huis; 

Overwegende dat deze zitdagen de voorbije jaren heel druk werden bijgewoond en hun nut 

hebben bewezen voor de bevolking; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst van de FOD Financiën betreffende de 

organisatie van deze zitdagen, zoals in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst van de FOD Financiën voor de organisatie van vier zitdagen voor 

het invullen van aangiften in de personenbelasting in het sociaal huis wordt goedgekeurd. 

Art. 2. De zitdagen gaan door op donderdag 17 mei 2018, vrijdag 25 mei 2018, donderdag 31 mei 2018 

en vrijdag 1 juni 2018, telkens van 8u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00. 

SOCIALE ZAKEN 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 
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Gelet op het feit dat Fedasil aangaf dat zij verwachten dat alle alleenstaande mannen in aparte 

kamers gehuisvest worden binnen de LOI’s; 

Overwegende dat er dit jaar zal op toegezien worden dat dit effectief wordt gerealiseerd; 

Gelet op het feit dat er in de Weststraat 58 4 kamers moesten ontdubbeld worden. Twee ervan zijn 

reeds ontdubbeld door het openstellen van nieuwe kamers in de Oostrozebekestraat 26. De andere twee 
plaatsen kunnen verhuizen naar de zolders van Stationsstraat 32 zodra die ingericht zijn; 

Overwegende dat de 4 studio’s in de Stationsstraat 32, waar momenteel ook 2 alleenstaanden 

samen verblijven, na de zitting aan Fedasil doorgeven worden als studio’s voor koppels of alleenstaande 
ouder met kind; 

Gelet op het feit dat het totaal aantal plaatsen in het LOI hierbij hetzelfde blijft, nl. 50 personen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De aangepaste invulling van de LOI-plaatsen in de Stationsstraat 32 wordt goedgekeurd. 

4.  Kennisnemen van de nieuwe forfaitaire bedragen voor het LOI met ingang van 1 januari 
2018 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat er vanaf 1 januari 2018 nieuwe forfaitaire bedragen van kracht zijn inzake de 
terugbetaling van de bezette en niet bezette plaatsen in een LOI; 

Overwegende dat de nieuwe forfaitaire bedragen werden doorgegeven door Fedasil; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe forfaitaire bedragen die van kracht zijn inzake de terugbetaling van de bezette en 

de niet bezette plaatsen in een LOI, zijnde: 

  2017 2018 

Bezette opvangplaatsen 100% 38,53 € 39,30 €  

Niet bezette opvangplaatsen 40% 15,41 € 15,72 € 

Bezette plaats begeleide 
minderjarige 

100% 21,20 € 21,62 € 

Niet bezette plaats begeleide 

minderjarige 

40% 8,48 € 8,65 € 

Geschorste plaatsen 0% 0,00 € 0,00 € 

 

5.  Kennisnemen verlenging verhoogde staatstoelage artikel 60, § 7 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat Vlaanderen met de zesde staatshervorming bevoegd werd voor de 

arbeidsmarktbegeleiding van leefloners; 

Overwegende dat de minister beslist heeft om de maatregelen vermeld in de omzendbrief van 15 

maart 2013 betreffende artikel 60, §7, verhoogde staatstoelage 2013 te verlengen om de continuïteit van 

het activeringsbeleid bij de OCMW’s te waarborgen; 

Overwegende dat het budget dat voor 2015, 2016 en 2017 werd toegekend voor alle Vlaamse 

OCMW’s, ongewijzigd blijft in 2018; 

Gelet op het feit dat het maximumbedrag voor Ingelmunster 104.395 euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verlenging van de verhoogde staatstoelage art. 60, § 7, voor 2018. 
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6.  Kennisnemen van het infomoment 'zorg in de kijker' 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Overwegende dat in het kader van de week van de zorg van 12 maart 2018 een infomoment wordt 

georganiseerd om de thuiszorg die aangeboden wordt vanuit het sociaal huis en het WZC Maria Rustoord in 
de kijker te zetten; 

Overwegende dat tijdens het infomoment onder de naam ‘zorg in de kijker’ in de Ermitage 

verschillende standen worden geplaatst waarbij de verschillende thuisdiensten en de Misthoorn toegelicht 
worden. Daarnaast is ook een assistentiewoning, een ouderenwoning en het dagcentrum van het WZC Maria 

Rustoord te bezichtigen; 

Overwegende dat het infomoment ‘zorg in de kijker’ doorgaat op 18 maart van 14u tot 17u. Er 

wordt een koffie met een stukje taart aangeboden aan de aanwezigen die een quiz invullen; 

Overwegende dat we niet deelnemen onder de noemer van de officiële ‘dag van de zorg’, omdat 
daar een prijskaartje en vele verplichtingen aan hangen. Daarbij is het niet de bedoeling om mensen van 

buiten Ingelmunster te bereiken; 

Overwegende dat er in het WZC Maria Rustoord regelmatig vragen worden gesteld omtrent de 

werking van hun wachtlijst en de wachtlijst van de Ermitage wordt er gevraagd dat wij ook in die week, met 
name op 15 maart een toelichting geven over de wachtlijst tijdens een infomoment van het WZC en 

Samana; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de activiteiten in het kader van de week van de zorg 2018. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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

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 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; 

Overwegende de lijst met oninbaar te boeken vorderingen en administratieve misslagen voor de 
jaarrekening boekjaar 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de lijst met oninbaar te boeken vorderingen en de 
administratieve misslagen voor de jaarrekening boekjaar 2017 vast. 

JAAR FCTNR JRNL Oninbaar Admin. 
misslag 

REDEN 

2014 1496 AANK 84,40  oninbaar 

2015 1083 AANK 14,10  oninbaar 

2016 1501 AANK 70,62  oninbaar 

2017 25 DLON 502,83  oninbaar 

2017 33 DLON 146,42  oninbaar 

2014 1 FDIV  7,50 admin. misslag 

2014 2 FDIV  5,00 admin. misslag 
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2008 114 VBB 1.023,92  oninbaar 

2008 163 VBB 1.227,20  oninbaar 

2008 289 VBB 818,13  oninbaar 

2008 290 VBB 1.227,20  oninbaar 

2008 291 VBB 1.227,20  oninbaar 

2008 387 VBB 1.227,20  oninbaar 

2008 388 VBB 1.227,20  oninbaar 

2009 123 VBB 132,00  oninbaar 

2009 163 VBB 330,00  oninbaar 

2009 164 VBB 154,00  oninbaar 

2009 195 VBB 917,15  oninbaar 

2009 196 VBB 830,00  oninbaar 

2009 283 VBB 841,00  oninbaar 

2010 347 VBB 361,92  oninbaar 

2011 78 VBB 93,04  oninbaar 

2012 198 VBB 589,00  oninbaar 

2012 37800 VBB 224,00  oninbaar 

2016 14 VDIV 50,70 0,00 oninbaar 

2013 412 VERK  75,00 admin. misslag 

2015 168 VERK 5,50  oninbaar 

2015 94 VERK  2.523,58 admin. misslag 

2015 107 VERK  -1.048,14 admin. misslag 

2016 11 VERK 5,50  oninbaar 

2016 73 VERK  2.886,62 admin. misslag 

2017 6 VHSW 350,88  oninbaar 

2017 2 VHSW 218,96  oninbaar 

2015 7 VSD  790,00 admin. misslag 

2015 6 VSD  318,59 admin. misslag 

2016 168 VSD 30,00  oninbaar 

2017 18 VSD  1.162,43 admin. misslag 

2013 172 VSOC  427,38 admin. misslag 

2014 119 VSOC 5.577,04  oninbaar 

2014 136 VSOC 770,60  oninbaar 

2014 140 VSOC 246,30  oninbaar 

2014 141 VSOC 240,50  oninbaar 

2014 173 VSOC 1.227,50  oninbaar 

2014 206 VSOC 670,00  oninbaar 

2014 207 VSOC 302,75  oninbaar 

2014 248 VSOC 319,22  oninbaar 

2014 250 VSOC 452,32  oninbaar 

2014 133 VSOC 807,54  oninbaar 

2014 121 VSOC 680,00  oninbaar 

2015 199 VSOC 163,47  oninbaar 

2015 38 VSOC 6,02  oninbaar 

2015 3163 VTHD 100,50  oninbaar 

2016 2695 VTHD  -22,14 admin. misslag 
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2016 2696 VTHD  -24,06 admin. misslag 

2016 2697 VTHD  -21,44 admin. misslag 

2016 3226 VTHD 154,10  oninbaar 

Totaal   25.647,93 7.080,32  

 

SOCIALE DIENST 

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

werkingsjaar 2017 voor het Vlaams Centrum Schuldenlast 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het OCMW Ingelmunster een erkende instelling voor schuldbemiddeling is; 

Overwegende dat elke instelling voor schuldbemiddeling vanuit de overheid de opdracht krijgt om 

een jaarverslag in te vullen over zijn inhoudelijke werking; 

Overwegende dat dit jaar ook een verslag wordt gevraagd voor het Vlaams Centrum Schuldenlast, 

dat uiterlijk op 28 februari 2018 verstuurd moet worden en voordien door het bestuur moet worden 
goedgekeurd; 

Gelet op het ontwerp van jaarverslag van het werkingsjaar 2017 in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag van het werkingsjaar 2017 van de instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW 

Ingelmunster voor het Vlaams Centrum Schuldenlast wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


