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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 24 april 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: raadslid; 
Kathy Verschoot: raadslid verontschuldigd voor 1. ; 

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. 

PATRIMONIUM 

2.  Goedkeuren schriftelijk hoofdhuurcontract voor een woning gelegen in de 

Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2009 betreffende het 
huren van de woning gelegen in de Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster; 

Gelet op de hoofdhuurovereenkomst voor deze woning voor de periode van 1 mei 2009 tot en met 
30 april 2018; 

Overwegende dat deze hoofdhuurovereenkomst correct werd opgezegd door de eigenaar, 

weliswaar met de optie tot verdere verhuring voor perioden van telkens één jaar; 

Overwegende dat deze woning wordt gebruikt voor de huisvesting van vijf LOI-plaatsen; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om deze woning verder te huren in afwachting van 
eventuele evoluties in het kader van het LOI; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2017 waarbij 

reeds principieel akkoord werd gegaan met een verdere huur van deze woning voor periodes van één jaar; 

Gelet op het ontwerp van hoofdhuurovereenkomst in bijlage, dat ingaat op 1 mei 2018 en eindigt 

op 30 april 2019; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het schriftelijk hoofdhuurcontract voor de woning gelegen in de Oostrozebekestraat 238 te 
Ingelmunster wordt goedgekeurd en gaat in vanaf 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019. 
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ALGEMENE FINANCIERING 

3.  Vaststellen van de jaarrekening 2017 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 19 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 latere wijzigingen; 

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 latere wijzigingen; 

Overwegende het ontwerp van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster; 

BESLUIT: 4 stemmen voor (Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt) en 4 onthoudingen 

(Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. 

DE ERMITAGE 

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

assistentiewoningen De Ermitage 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976, inzonderheid art. 111; 

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

Gelet op het kwaliteitsjaarverslag 2017 en op de kwaliteitsjaarplanning 2018 van de groep van 

assistentiewoningen De Ermitage, opgemaakt door de dagelijks verantwoordelijke; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het kwaliteitsjaarverslag 2017 en de kwaliteitsjaarplanning 2018 van de groep van 
assistentiewoningen De Ermitage wordt goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


