
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 24 april 2018 

Bekendmaking 

Gelieve alle briefwisseling te richten aan de voorzitter van het OCMW, 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster.  

IBAN BE68 0910 0092 2034, BIC GKCCBEBB 

 Pagina 1/1 

 
 

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 24 april 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 26 april 2018. 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Goedkeuren schriftelijk hoofdhuurcontract voor een woning gelegen in de 

Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster 

Het schriftelijk hoofdhuurcontract wordt goedgekeurd voor deze woning met ingang van 1 mei 2018 voor de 

duur van één jaar. 

ALGEMENE FINANCIERING 

3.  Vaststellen van de jaarrekening 2017 van OCMW Ingelmunster 

Betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster. 

DE ERMITAGE 

4.  Goekeuren kwaliteitsjaarverslag 2017 en kwaliteitsjaarplanning 2018 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage 

De raad keurt het kwaliteitsjaarverslag 2017 en de kwaliteitsjaarplanning 2018 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage goed. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Niet erkennen van een arbeidsongeval van een medewerker van de dienst aanvullende 

thuiszorg 

Betreffende  het niet aanvaarden van bepaalde feiten als een arbeidsongeval, overeenkomstig de 

bevindingen van de behandelende arts en de arbeidsongevallenverzekeraar. 

7.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

SOCIALE DIENST 

8.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 18 april 2018 

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

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 
 


